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1. BENDROJI DALIS
NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI:
RVB – Rajono viešosios bibliotekos
SVB – Savivaldybės viešoji biblioteka
KFB – Kaimo filialų bibliotekos
PMF – Priekulės miesto filialas
LIBIS - Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema
TBA – Tarpbibliotekinis abonementas
2015 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka plėtė
teikiamų paslaugų spektrą, gerino prieigą prie interneto, elektroninių ir kitų dokumentų, teikė tradicines
ir naujas darbo formas, stiprino materialinę bazę, organizavo kompiuterinius mokymus rajono žmonėms,
iniciavo projektinę veiklą, literatūrinius, informacinius, kraštotyrinius, skaitymo skatinimo ir kitus
literatūrinius, meninius renginius.
Rajono bibliotekos 2015 m. funkcionavo besikeičiančioje politinėje, ekonominėje,
socialinėje bei technologinėje aplinkoje. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka ir
filialai sudarė palankias sąlygas rajono žmonėms plėtoti prasmingo gyvenimo ir laisvalaikio perspektyvas
– atnaujinant žinias, skaitant naujausią literatūrą, skatinat siekti geresnės karjeros, dalyvaujant rajono
visuomenės gyvenime. Viešoji biblioteka ir kaimo filialai Klaipėdos rajono miesteliams, kaimams ir
mažoms gyvenvietėms tapo pagrindiniais prieigos prie interneto plačiajai visuomenei tiekėjais ir
informacijos centrais. Bibliotekų skaitytojai, naudodami interneto prieigos taškus:
 tobulino darbo su kompiuteriu įgūdžius;
 naudojosi informacijos šaltiniais internete bei duomenų bazėmis;
 150 rajono gyventojų, kurie naudojasi bibliotekos teikiamomis paslaugomis, buvo
mokomi kompiuterinio raštingumo pagrindų, supažindinami su interneto
teikiamomis galimybėmis;
Klaipėdos rajono bibliotekose 2015 metais skaitė 10649 vartotojai, jiems išduoti 291414
dokumentai, iš viso rajono bibliotekose užregistruoti 211922 lankytojai. Sutelkta 556 vartotojais daugiau
nei 2014 m. Klaipėdos rajone liepos 1 dienai deklaruoti 52831 gyventojas, 481 gyventoju daugiau nei
2014 metais. Vartotojų sutelkimas siekia 20 % nuo bendro gyventojų skaičiaus.
2015-aisiais buvo organizuojami įvairūs renginiai: knygų pristatymai, literatūriniaimuzikiniai vakarai, fotografijų, tapybos, tautodailės bei leidinių parodos, įvairios akcijos. 2015 m.
viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose organizuota 973 renginiai, kuriuose apsilankė 89332 lankytojai.
Renginiuose apsilankė 65771 lankytojais daugiau nei 2014 metais.
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Didelis dėmesys rajono bibliotekose skirtas darbui su vaikais ir jaunimu. Jaukus, spalvingas,
jaunatviškas ir modernus Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, nuolat kviečia
mažuosius skaitytojus, paauglius, jaunimą ir jų tėvelius užsiimti savo mėgstama veikla, realizuoti savo
pomėgius bei poreikius. Mažieji skaitytojai mielai lankosi žaislotekoje: piešia, žaidžia stalo žaidimus,
žiūri filmus, naudojasi interneto prieiga. 2015 metais Vaikų literatūros skyriuje laikinai įsikūrė Gargždų
vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro Dizaino studija, kurioje menine kūryba užsiėmė 5-16 metų amžiaus
vaikai. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius tęsė
bendradarbiavimą su VŠĮ „Meno menė“ direktore D. Ruškiene, buvo organizuojamos vaikų vasaros
stovyklos.
Biblioteka aktyviai užsiėmė savo veiklos viešinimu. 2015 metais vietinėje ir respublikinėje
spaudoje apie biblioteką, jos veiklą, darbuotojus buvo publikuotas 205 straipsniai (1 straipsnis publikuotas
respublikinėje spaudoje, 22 straipsniai savaitraštyje „Gargždų kraštas“ ir 40 straipsnių rajoniniame
laikraštyje „Banga“). Virtualioje erdvėje apie bibliotekos veiklą buvo rašyta 142 publikacijose. Spauda
informavo apie bibliotekose vykstančius renginius, projektus, naujas paslaugas, apie rajono bibliotekų
vykdomą veiklą. Nuolatinė informacija taip pat buvo teikiama viešosios bibliotekos interneto svetainėje
www.gargzdaivb.lt ir socialinio tinklo Facebook paskyroje www.facebook.com/J.LankučioVB,
www.mano-gargždai.lt, www.gargzdietis.lt, www.facebook/vakaivb.lt, www.facebook/infotakas.lt.
Metinėje ataskaitoje analizuojama visa bibliotekos veikla, prieinamumas, pateikiami
bibliotekos uždaviniai, jų vykdymo seka, vartotojų aptarnavimas, fondo būklė, kraštotyrinė-informacinė,
ūkinė-techninė, metodinė veikla, finansavimas, bibliotekos teikiamos paslaugos, renginiai.
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2. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS
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2. 1. Tinklo pokyčiai
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos kaimo filialų – padalinių
tinklas išliko nepakitęs. Naujai atidarytų, uždarytų ar sujunktų filialų nebuvo. Po ilgos pertraukos 2015
metais nuo spalio 2 dienos pradėjo dirbti Dituvos filialas. Dėl netinkamų patalpų Kalotės padalinys
nebedirba nuo 2015 rugsėjo 30 dienos.
Vadovaudamasis Savivaldybės tarybos 2015-09-24 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus tvirtinimo, pakeitimo“ bei J. Lankučio viešosios
bibliotekos nuostatais, patvirtintais Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d.
sprendimu Nr. T11 – 46 „Dėl J. Lankučio viešosios bibliotekos pakeistų nuostatų tvirtinimo“ patvirtintais
J. Lankučio bibliotekos nuostatais, patvirtintas etatų sąrašas nuo 2015 m. gruodžio 1 dienos (Priedas Nr.
1).
2.2. Nestacionarus aptarnavimas
 Išdavimo punktų nėra;
 bibliobusų nėra;
 knygnešių skaičius - 260.
Nestacionarus aptarnavimas padeda pasiekti nuo aptarnaujančios bibliotekos nutolusiuose
kaimuose gyvenančius skaitytojus. Jis ypač reikalingas vyresnio amžiaus bei turintiems negalią žmonėms,
kurie neturi galimybių savarankiškai nuvykti į juos aptarnaujantį filialą, miesto biblioteką. Tolimesnėse
gyvenvietėse ar vienkiemiuose įsikūrusiems, ypač pagyvenusiems ir neįgaliesiems žmonėms, knygas
nuneša moksleiviai, patys bibliotekininkai. Tokių vartotojų, kuriems knygos nešamos į namus, kiekviena
biblioteka turi nuo 10 iki 30.
Kiekviena rajono biblioteka-filialas siekia sudaryti kuo palankesnes sąlygas senyvo amžiaus
ir neįgaliesiems skaitytojams naudotis turimais spaudinių fondais. Dauguma kaimų filialų darbuotojų
neįgalius ir senyvo amžiaus skaitytojus, negalinčius ateiti į bibliotekas, lanko kartą, kelis kartus per
mėnesį. Kiti lanko po darbo, iš anksto pranešę apie savo atvykimą, nes lankant šiuos vartotojus kartais
tenka atlikti ir įvairias socialines paslaugas. Kaimo filialų darbuotojai aplanko savo mikrorajono neįgalius
ir senyvo amžiaus skaitytojus, dalyvauja seniūnijų organizuojamuose labdaringuose renginiuose skirtuose
neįgaliesiems. Klaipėdos rajono bibliotekos palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos rajono savivaldybės
Socialinės paramos skyriumi, seniūnijose esančiais socialiniais darbuotojais bei įvairią paramą
teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis.
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2. 3. Bibliotekų skaičius ir tinklas
Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešoji biblioteka

Priekulės miesto filialas

24 kaimo filialai

Priekulės seniūnija
Agluonėnų filialas
Agluonėnų seniūnija

Daukšaičių filialas
Veiviržėnų seniūnija

Dauparų filialas
Dauparų-Kvietinių seniūnija

Dituvos filialas
Priekulės seniūnija

Dovilų filialas
Dovilų seniūnija

Drevernos filialas
Priekulės seniūnija

Endriejavo filialas
Endriejavo seniūnija

Girininkų filialas
Vėžaičių seniūnija

Girkalių filialas
Kretingalės seniūnija

Jakų filialas
Sendvario seniūnija

Judrėnų filialas
Judrėnų seniūnija

Kalotės filialas
Sendvario seniūnija

Kretingalės filialas
Kretingalės seniūnija

Kvietinių filialas
Dauparų-Kvietinių seniūnija

Lapių filialas
Vėžaičių seniūnija

Pėžaičių filialas
Veiviržėnų seniūnija

Plikių filialas
Kretingalės seniūnija

Slengių-Gindulių filialas
Sendvario seniūnija

Šalpėnų filialas
Veiviržėnų seniūnija

Tilvikų filialas
Vėžaičių seniūnija

Veiviržėnų filialas
Veiviržėnų seniūnija

Venckų filialas
Priekulės seniūnija

Vėžaičių filialas
Vėžaičių seniūnija

Žadeikių filialas
Endriejavo seniūnija

Dituvos filialas pradėjo dirbti nuo 2015.10.02
Kalotės filialas uždarytas nuo 2015.09.30
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2. 4. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai SVB
Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešoji biblioteka

ADMINISTRACIJA

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA

DIREKTORIUS

SKYRIAI

Vyr. buhalterė
Buhalterė

Skaitytojų aptarnavimo skyrius
Vedėja
Vyr. bibliotekininkė 3
Vyr. bibliotekininkė kraštotyrai

Vyr. bibliotekininkė
Darbui su personalu

Vyr. bibliotekinių procesų
automatizavimo inžinierius

Komplektavimo skyrius
Vedėja
Vyr. bibliotekininkė 2

Metodinis skyrius
Vedėja
Vyr. bibliotekininkė-dailininkė
Vyr. bibliotekininkė-knygrišė

ŪKINIS PERSONALAS

Ūkvedys
Informacinis skyrius
Vedėja

Valytoja 3
Darbininkas(sezoninis)

Vyr. bibliotekinių procesų automat. inžinierius
Vyr. bibliografė informacijai
Vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai

Vaikų literatūros skyrius
Priekulės miesto filialas
Vyr. bibliotekininkė
Bibliotekininkė

Kaimo filialai
23/24 bibliotekininkai

Vedėja
Vedėjos pavaduotoja informac. ir edukacijai
Vyr. bibliotekininkė 2
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3. FONDO FORMAVIMAS
3.1. Fondo būklė
2015 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos fonde iš viso
buvo 251800 fiz. vnt. dokumentų, 37370 pavadinimų:
Dokumentas

Fiz. vnt.

Knygos

239742

Serialiniai leidiniai

11416

Garsiniai dokumentai

162

Regimieji dokumentai

98

Vaizdiniai dokumentai

52

Kartografiniai dokumentai

22

Spausdintiniai natų dokumentai
Elektroniniai dokumentai

232
73

Kiti dokumentai

3

Viso

251800

Klaipėdos rajono viešosios bibliotekos fondą daugiausia sudaro kaimo filialų dokumentai.
Viešosios bibliotekos kaimo filialų dokumentų fondai sudaro 67,32% bendro centralizuotos sistemos
fondo, atitinkamai viešosios bibliotekos (centro) dokumentai sudaro 25,92%, o Priekulės miesto filialo
fondas 6,76% bendro centralizuotos sistemos fondo.
Grožinė literatūra

Įvairių mokslo
šakų literatūra

Periodiniai
leidiniai

Fiz.vnt. Pavad.

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

Fiz.vnt

%

251800 37370

158816

63,07

82737

32,86

10247

4,07

SVB

65262

34843

36733

56,28

26535

40,66

1994

3,06

PMF

17035

12673

10191

59,81

6288

36,91

556

3,26

KFB

169503 14996

111892

66,01

49922

29,45

7689

4,54

Fondo dydis

RVB sistemoje
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Didžiąją dalį bibliotekos fondo sudaro grožinė literatūra, ji skaitomiausia tarp rajono
vartotojų. Gerokai mažiau yra įvairių mokslo šakų literatūros. Ši literatūra sudaro 32,86% visos
centralizuotos sistemos fondo (be periodinių leidinių). Įvairių mokslo šakų

literatūra daugiausiai

naudojasi tiek dieninių, tiek neakivaizdinių studijų studentai. Esant lėšų trūkumui, naujausia ir
reikalingiausia moksline literatūra stengiamės aprūpinti nors centrinę biblioteką. Joje įvairių mokslo šakų
literatūra sudaro 40,66% visos literatūros (be periodinių leidinių).
Lyginant su praėjusiais metais bibliotekos centralizuotoje sistemoje fondas sumažėjo 3561 fiz.
vnt. Fondas vis mažėja, nes nusirašo susidėvėjusi ir aktualumą praradusi literatūra, o naujiems leidiniams
įsigyti lėšų vis dar nepakanka.
3.2. Aprūpinimas dokumentais
Vienam rajono gyventojui tenka dokumentų:

Pavadinimas

2014 metais

2015 metais

RVB sistemoje

5 fiz. vnt.

4,77 fiz. vnt.

SVB

3,9 fiz. vnt.

3,92 fiz. vnt.

PMF

5,3 fiz. vnt.

5,53 fiz. vnt.

KFB

5,3 fiz. vnt.

5,12 fiz. vnt.

Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:

Pavadinimas

2014 metais

2015 metais

RVB sistemoje

0,3 fiz. vnt.

0,26 fiz. vnt.

SVB

0,2 fiz. vnt.

0,12 fiz. vnt.

PMF

0,3 fiz. vnt.

0,28 fiz. vnt.

KFB

0,3 fiz. vnt.

0,32 fiz. vnt.
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Vienam bibliotekos vartotojui tenka dokumentų

Pavadinimas

2014 metais

2015 metais

RVB sistemoje

25 fiz. vnt.

23,65 fiz. vnt.

SVB

20 fiz. vnt.

23,15 fiz. vnt.

PMF

23 fiz.vnt.

23,89 fiz.vnt.

KFB

28 fiz. vnt.

25,89 fiz. vnt.

3.3. Dokumentų gavimas
Pateikiami analizavimui keturių metų duomenys apie naujų dokumentų įsigijimą: rajono
bibliotekose (RVB), J. Lankučio bibliotekoje (SVB), Priekulės miestelio bibliotekoje (PFB), kaimo
filialuose (KFB).

DOKUMENTŲ GAVIMAS EGZ.
12354
9173

11231
8403

2451
730

13517
10642

13469
9948
2596
925

2112716

2001875

2012M

2013M

2014M

2015

RVB

12354

11231

13469

10642

KFB

9173

8403

9948

13517

SVB

2451

2112

2596

2001

PFB

730

716

925

875

RVB

Gauta iš viso

KFB

SVB

PFB

Grožinė
literatūra
(be periodikos)
Fiz. vnt.
%

Įvairių mokslo
šakų literatūra
(be periodikos)
Fiz. vnt.
%

Periodiniai
leidiniai

Fiz. vnt.

Pavad
.

Fiz.
vnt.

%

RVB
sistemoje
SVB

13517

1213

7117

52,65

1440

10,65

4960

36,70

2001

926

1027

51,32

385

19,24

589

29,44

PMF

875

550

430

49,14

138

15,77

307

35,09

KFB

10642

8569

5661

53,19

917

8,62

4064

38,19
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2015 m. gauta 13517 fiz. vnt. dokumentų (1213 naujų pavadinimų ) už 52553,06 Eur (su
prenumeruojama spauda). Iš jų inventorintų dokumentų gauta 8557 fiz. vnt. (1205 naujų pavadinimų) už
40590,36 Eur. Lyginant su 2014 m. naujai gautų egzempliorių skaičius padidėjo 48 fiz. vnt. Inventorintų
dokumentų gavimas sumažėjo 656 fiz. vnt. Nors LR Kultūros ministerija Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešajai bibliotekai ir skyrė daugiau lėšų dokumentams įsigyti nupirkome naujų
dokumentų mažiau, nes įvedus eurą labai išaugo knygų kainos, o ir įvairių dovanotų dokumentų gavome
mažiau, negu 2014 metais.
Formuojant bibliotekos fondus atsižvelgiama į vartotojų poreikius. Stengiamės nupirkti kuo
įvairesnės literatūros ir daugiau įvairių pavadinimų.

Prenumeruojamų periodinių leidinių 2015 m. gauta 4960 fiz. vnt. arba 704 fiz. vnt. daugiau negu
2014 m. Iš Klaipėdos rajono savivaldybės skirtų lėšų spaudai užprenumeruoti 59 pavadinimai periodinių
leidinių (46 žurnalų ir 13 laikraščių pavadinimų).
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, kaip ir 2014 m., užprenumeravo bibliotekai 50
pavadinimų periodinius leidinius – 7 laikraščių ir 43 žurnalų pavadinimų. Dovanoti periodiniai leidiniai
buvo padalinti viešosios bibliotekos skyriams ir filialams. Per 2015 metus buvo gauta ir daugiau
periodinių leidinių prenumeratos dovanų, tačiau kas juo užprenumeravo liko neaišku. 2015 m. iš viso
gavome 130 pavadinimus periodinių leidinių (28 laikraščių ir 102 žurnalų pavadinimų).
Naujai gautų dokumentų (su prenumeruota periodika) procentas visame rajono fonde sudaro
5,49% - palyginimui 2014 m. 5,27%, 2013 m. 4,3% , 2012 m. 4,6%, viešosios bibliotekos (centro) –
3,07% ( 2014 3,95%, 2013 m. 3,2%, 2012 m. 3,8% ), Priekulės miesto filialo – 5,14%, (2014 m. 5%,
2013 m. 4,1%, 2012 m. 4,3 % ), kaimo filialų – 6,28% (2014 m. 5,74%, 2013 m. 4,7% , 2012 m. 4,9%).
Dokumentams įsigyti biblioteka buvo sudariusi dokumentų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB
„Jotema“, UAB „VIP supply“ (Obuolio leidyklos dokumentams įsigyti), UAB „Alma littera sprendimai“,
UAB „Tyto alba“, UAB „Nieko Rimto“, UAB „Versus aureus“, UAB „Baltų lankų“ leidyba, UAB
„Leidykla Vaga“, UAB „Sofoklis“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklomis ir pirko leidinius tiesiogiai iš
leidėjų. Biblioteka, darydama atranką tarp leidyklų, atkreipia dėmesį į leidinių aktualumą, įsigijimo kainą,
pristatymo operatyvumą. Iš šių leidyklų dokumentai buvo perkami iš Lietuvos respublikos Kultūros
ministerijos skirtų lėšų.
2015 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 35 327 eurų.
Už šias lėšas nupirkta 5549 fiz. vnt. spaudinių (775 pavadinimai). ( 332 fiz. vnt. mažiau negu 2014 m.).
Reikia pastebėti, kad, nors lėšų gavome daugiau negu 2014 m., spaudinių buvo nupirkta mažiau, nes
Lietuvoje įvedus eurą, labai išaugo spaudinių kainos.
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Vidutinė vieno spaudinio, pirkto už Kultūros ministerijos lėšas kaina 6,37 eurai.
Paramos būdu 2015 m. gauta 648 fiz. vnt. dokumentų už 559,47 Eur. Paramą gavome iš UAB
„Alma littera“ – 72 fiz. vnt. už 151,15 Eur iš labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ – 550 fiz. vnt, už
250,00 Eur, UAB „Vagos prekyba“ - 26 fiz. vnt. už 158,32 Eur.

2015 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka gavo ir dovanų iš skaitytojų, knygų autorių,
įvairių įstaigų, organizacijų, leidyklų, spaustuvių ir kitų įvairių tiekėjų. Fizinių ir juridinių asmenų
dovanos yra nepastovus, kintantis, neprognozuojamas, bet vienas iš svarbiausių papildomo
komplektavimo šaltinių.
2015 m. iš viso padovanota 952 fiz. vnt. spaudinių (1948 fiz. vnt. mažiau negu 2014 m.) už
1888,38 Eur
Skaitytojai per metus padovanojo 687 fiz. vnt. už 1028,90 Eur, knygų autoriai 65 fiz. vnt. už
139,88 Eurus. Norisi paminėti Ramūną Karbauskį, kuris bibliotekai padovanojo 100 fiz. vnt. leidinių bei
Domą Kauną, kuris bibliotekos fondus papildė vertingais leidiniais (98 fiz. vnt.)
255 fiz. vnt. už 2197,09 eurus biblioteka neatlygintinai gavo iš įvairių tiekėjų, kurie leido
leidinius pagal LR KM finansuojamus projektus.
2015 m. vietoj skaitytojų pamestų leidinių priimta 145 fiz. vnt. už 317,02 Eur, vietoj
trūkstamų leidinių priimta 44 fiz. vnt. už 154,70 eurų, o už surinktus delspinigius 146,70 Eur –
nupirkta 15 fiz. vnt. vartotojų pageidaujamų spaudinių.
Spaudiniams įsigyti 2015 m. Klaipėdos rajono savivaldybė skyrė 11962,70 Eur. Jie skirti
periodinių leidinių prenumeratai.
Vienam rajono gyventojui tenka lėšų leidinių (be periodikos) įsigijimui:
2015 m. lėšos 2014 m. lėšos 2013 m. lėšos
1 gyventojui 1 gyventojui 1 gyventojui
Visos lėšos

0,77 Eur

3,2 Lt

2,56 Lt

2014 m.
skirtos lėšos
Tūkst. Lt
166,4

2015 m.
skirtos lėšos
Eur
40590,36

Kultūros
ministerijos
lėšos

0,67 Eur

2,3 Lt

2,22 Lt

120,7

35327,00

Kitų šaltinių

0,10 Eur

0,87 Lt

0,34 Lt

45,6

5263,36

lėšos
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3.4. Dokumentų nurašymas
2015 metais Jono Lankučio viešosios bibliotekos sistemoje nurašyta 17078 fiz. vnt. dokumentų
166 pavadinimų (2014 m. 21416 fiz. vnt., 2013 m. 16736 fiz. vnt., 2012 m. 14233 fiz. vnt.). Inventorintų
dokumentų nurašyta 12208 fiz. vnt, o periodinių leidinių – 4870 fiz. vnt.
Savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje (centre) 2015 m. nurašyta 2440

fiz. vnt.

leidinių, 334 pavadinimų. Iš jų 645 fiz. vnt. - aktualumą praradę periodiniai leidiniai. Lyginant su 2014
m. leidinių nurašyta 26 fiz. vnt. daugiau.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos Priekulės miesto filialas 2015 m. nurašė 250 fiz. vnt., o
kaimo filialai nurašė 14388 fiz. vnt. dokumentų. Iš jų 3975 fiz. vnt. – aktualumą praradę periodiniai
leidiniai. Kaimo filialai nurašė 2807 fiz. vnt. mažiau, negu 2014 m.
Jono Lankučio viešosios bibliotekos kaimo filialuose 2015 m. daugiausia nurašyta susidėvėjusių
ir skaitytojų sugadintų dokumentų - 7541 fiz. vnt., aktualumą praradusių – 4977 fiz. vnt., iš kurių 3975
fiz. vnt. periodiniai leidiniai,.
2015 m. buvo atlikti fondų patikrinimai Drevernos, Tilvikų, Kalotės, Slengių ir Dituvos kaimo
filialuose.
Visos sistemos nurašymo priežastys ir kokį procentą jos sudaro visų nurašytų dokumentų
atžvilgiu atsispindi žemiau pateiktoje lentelėje.
Nurašymo priežastys
Susidėvėję dokumentai
Praradę aktualumą dokumentai
Vartotojų prarasti dokumentai

Fiz.vnt.
9063
6074

%
53,06
35,57

143

0,84

Kitos priežastys

1798

10,53

Periodiniai leidiniai

4870

28,52

12208

71,48

Inventorinti dokumentai
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3.5. Fondo panaudojimas
2015

2014

2013

RVB

1,16

1,2

1

SVB

1,25

1,2

1,3

PMF

1,07

1,1

1

KFB

1,13

0,9

0,9

3.6. Bibliotekos saugyklos fondas
Saugyklos fondo bendrosios apskaitos knygoje 2016 metų pradžiai buvo 3961 fiz. vnt.
3.7. Savivaldybės Viešosios bibliotekos mainų fondas
2016 m. pradžiai mainų fondą sudarė 427 fiz. vnt., kurių vertė 22 Eur 50ct
3.8. Savivaldybės Viešosios bibliotekos atsarginis fondas
2016 m. pradžiai šiame fonde buvo 2488 fiz. vnt. už 150 Eur 81 ct.
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4. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir jos filialų vartotojai
aptarnaujami įsigijus elektroninį LIBIS ar lokalų skaitytojo bilietą:


Gargždų mieste registruoti gyventojai, pateikę pasą ar kitą asmenį liudijantį dokumentą,

bei gyvenamosios vietos deklaracijos dokumentą;


rajono gyventojai pateikę pasą ar kitą asmenį liudijantį dokumentą, bei gyvenamosios

vietos deklaracijos dokumentą;


Lietuvos gyventojai palikę užstatą už pasiskolintas knygas;



skaitytojams į namus išduodama ne daugiau 7 spaudiniai, ne ilgesniam kaip 30 dienų

laikotarpiui;


skaityklose, internetinėse skaityklose aptarnaujami visi rajono, Lietuvos ir užsienio šalių

gyventojai;


vartotojams reikalingos knygos, kurių nėra viešosios bibliotekos fonduose, gaunamos iš

Lietuvos viešųjų bibliotekų bei iš kitų šalių bibliotekų TBA keliu;


reti, vertingi, informaciniai leidiniai į namus neišduodami;



naujausi periodiniai leidiniai į namus neišduodami.
Rajono ir miesto gyventojai aptarnaujami laikantis bibliotekos nustatytų „Naudojimosi

biblioteka taisyklių“.

4.1. Vartotojų telkimas
Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2015 m. liepos 1 d. Klaipėdos rajone
deklaruojama 52831 (52350-2014 m. 07.01) gyventojų, tai yra 481 gyventoju daugiau nei deklaruota
2014 metais. 16662 gyventojai gyveno Gargždų mieste, 3078 gyventojai Priekulės miesto filialo
aptarnaujamame mikrorajone. Kaimuose deklaruota 33091 gyventojas, tai yra 63 % visų rajone
gyvenančių gyventojų. Lentelėje pateikiama 2015 metais sutelktų vartotojų skaičius rajono bibliotekose
bei gyventojų sutelkimo procentas nuo bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono gyventojų skaičiaus.
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Rajono bibliotekų 2014 m., 2015 m. vartotojai ir vartotojų susitelkimas %

Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

2014 m.
10093
3229
702
6162
408
185
313
0
340
315
369
132
177
200
303
270
308
272
311
296
232
222
182
128
371
62
433
240

2014 m. %
20 %
19 %
23 %
19 %
23
30
21
0
16
32
27
14
16
17
30
22
17
20
30
30
20
13
30
34
19
6
15
29

2015 m.
10649
3388
713
6548
444
186
315
230
369
311
381
160
151
187
305
213
310
312
316
302
246
216
188
129
415
212
455
195

2015 m. %
20%
20%
23%
20%
25
30
21
11
12
31
28
17
14
15
30
16
17
23
30
30
21
12
31
34
20
21
15
24

Daugiausia vartotojų nuo gyventojų mikrorajono procentaliai sutelkta Agluonėnų,
Daukšaičių, Drevernos, Endriejavo, Judrėnų, Laipų, Tilvikų, Šalpėnų, filialų bibliotekose. Vartotojų
skaičiaus ir vartotojų sutelkimo procento didėjimui turėjo naujų dokumentų gausa, įgyvendintų projektų
lankymas. Didelės vartotojų paklausos susilaukė Dituvos bibliotekos atsidarymas.
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Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai:

Bibliotekos

Gyventojų skaičius

Gyventojų skaičius

1 bibliotekai
rajone

2014 m.

SVB

16660

16662

PMF

3076

3078

KFB

1359

1378

2015 m.

4.2. Vartotojų skaičius

VARTOTOJŲ SKAIČIUS

RVB

KFB

PFB

SVB

2012m

9478

5676

701

3101

2013m

9693

5890

695

3108

2014m

10093

6162

702

3229

2015 m

10649

6548

713

3388

2012m

2013m

2014m

2015 m

Klaipėdos rajono bibliotekose vartotojų sutelkimo skaičius 2015 m. padidėjo 556 žmonėmis
(2014 m. -10093). Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje sutelkta 159 vartotojais, KFB 386 vartotojais

VARTOTOJŲ SUDĖTIS 2015 M.
PFB 713 7%
KFB 6548
61%

SVB 3388
32%

Kita 3388
32%

daugiau nei 2014 metais. Priekulės miesto filiale
sutelkta 11 vartotojų daugiau nei 2014 metais.
Analizuojant

diagramą,

atskleidžiančią

registruotų vartotojų skaičių Klaipėdos rajono
bibliotekose,

vartotojų skaičius bibliotekose

ženkliai didėja kas metai. Rodiklių didėjimui
KFB

PFB

SVB

įtakos

turėjo

didesnis

finansavimas

naujų
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dokumentų įsigijimui, gausi ir įvairi periodinių leidinių prenumerata, įvairių projektų, programų
įgyvendinimas, bibliotekų renovacijos, įvairūs renginiai ir kt.
Skaitytojų sutelkimo didėjimo tendencijos:


jaunimo ir darbingo amžiaus žmonių įsiliejimas į bendruomenę, skaitytojų gretas;



naujos, paklausios literatūros gavimas;



naujų informacinių technologijų populiarėjimas, naujų programų diegimas;



patalpų ir techninės bazės gerėjimas;



interneto prieiga ir paslaugos;



organizuojamų renginių gausa ir įvairovė;



projektinė veikla.
4.3. Apsilankymų skaičius

APSILANKYMŲ SKAIČIUS

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

RVB

177859

201767

218446

211922

KFB

105814

127233

149100

139895

PFB

13183

13065

13144

13295

SVB

58862

61469

56202

58732

2015 metais vartotojai Klaipėdos rajono padaliniuose-bibliotekose lankėsi 211922 kartus,
vidutiniškai sutelktas bibliotekos lankytojas apsilankė bibliotekoje 20 kartų per metus. Lyginant su 2014
metų rodikliais vartotojų lankomumas sumažėjo 6524 kartų. Jono Lankučio bibliotekoje lankytojų
skaičius padidėjo 2530 karto, Priekulės miesto padalinyje – 151 kartą. Lankytojų rodiklių augimui įtakos
turėjo aktualūs ir patrauklūs bibliotekose

APSILANKYMŲ SUDĖTIS 2015 M.
PFB 13295
6%
KFB
Kita 58732
139895
28%
66%

SVB 58732
28%

organizuojami renginiai, įgyvendinti projektai,
dalinai

atnaujinta

kompiuterinė

įranga,

informacinė sklaida. 2015 metais kaimo filialų
bibliotekų lankomumas sumažėjo 9205 karto.
2015 metais 6–iems padaliniams skirtas

KFB

PFB

SVB

finansavimas

patalpų

renovacijai.
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Bibliotekoms teko talpintis mažesnėse ir nepatogiose patalpose, kas skatino atsisakyti, kai kurių teikiamų
paslaugų lankytojams.
Rajono bibliotekų 2014 m., 2015 m. lankytojai, lankomumas

Pavadinimas
RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

2014 m.
218446
56202
13144
149100
7231
4252
6316
0
7499
5482
9856
2117
4330
8830
5989
4678
5769
3425
5806
4892
6097
6671
3995
2033
16830
645
14629
4598

2014 m.
22
17
19
24
18
23
21
0
22
17
27
20
24
44
20
17
19
12
18
16
26
30
22
16
45
10
34
19

2015 m.
211922
58732
13295
139895
7447
4578
6446
1545
8600
6390
10746
2942
3732
5436
6430
3561
5526
5110
5822
5544
5550
5689
4603
2356
15986
4979
8414
2463

2015 m.
20
20
23
20
17
25
21
7
23
20
28
18
25
29
21
16
18
16
18
18
22
26
24
18
38
23
18
13

Analizuojant rajono bibliotekų lankomumo rodiklius, matome, jog lankomumo rodiklis
nežymiai neigiama linkme kinta kaimo filialų bibliotekose. Lankomumas didėja J. Lankučio viešojoje
bibliotekoje, Priekulės miesto padalinyje, Dovilų, Endriejavo, Judrėnų, Pėžaičių, Šalpėnų ir kituose kaimo
bibliotekose. Bibliotekos lankytojas vis dažniau apsilanko bibliotekoje ne tik dėl naujos literatūros, bet
užeina pasinaudoti teikiamomis internetinėmis paslaugomis. Atokesniuose kaimo filialuose buriasi kaimo
bendruomenės prie bibliotekų, kur vyksta įvairus renginiai, sueigos, mokymai. 2015 m. rajono 25
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bibliotekose per 1 dieną vidutiniškai lankėsi 840 lankytojas, viešojoje bibliotekoje per 1 dieną vidutiniškai
lankėsi 233 lankytojai, Priekulės miesto padalinyje per 1 dieną sulaukė 52 lankytojų. Vienoje kaimo
bibliotekoje per dieną vidutiniškai lankėsi 21 lankytojas.
4.4. Dokumentų išduotis

DOKUMENTŲ IŠDUOTIS
SVB

2012
83884

2013
82790

PFB

KFB

RVB

2014
80319

2015
81354

17657

17510

17756

18191

161032

178868

200371

191869

262573

279168

298446

291414

Dokumentų išduotis Klaipėdos rajono bibliotekose, lyginant su 2014 metais, sumažėjo 7032
fiz. vnt., kaimo filialuose dokumentų išdavimas sumažėjo 8502 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale padidėjo
išduotis 435 fiz. vnt. Viešojoje bibliotekoje skaitytojams išduota 1035 fiz. vnt. daugiau dokumentų negu
2014 metais. 2015 metais buvo didelis pasirinkimas naujos literatūros, įvairios akcijos, informaciniai
stendai, skrajutės skatino skaitytojus apsilankyti bibliotekose, jaučiamas didėjantis rajono žmonių poreikis
šakinės ir grožinės literatūros skaitymui. Rodiklių, dokumentų išduoties mažėjimui įtakos turėjo kaimiškų
vietovių bibliotekų renovacijos.
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.)
Fiz. Vnt.

%

RVB

170327

58

SVB

49401

61

PMF

10159

56

KFB

110767

58

Išduota dokumentų vietoje(fiz. vnt.)
Fiz. Vnt.

%

RVB

121087

42

SVB

31953

39

PMF

8032

44

KFB

81102

42
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Vidutiniškai per dieną 2015 metais

rajono bibliotekose buvo išduodama 1165 fiz. vnt.

dokumentų, viešojoje bibliotekoje – 282 fiz. vnt., Priekulės miesto filiale – 74 fiz. vnt., kaimų filialuose
– 794 fiz. vnt., viename kaimo filiale – 33 fiz. vnt.
Grožinės, šakinės literatūros leidinių išduotis:

2014 metai

Grožinė literatūra
RVB
SVB
PMF
KFB
130144 42048 5904
82192

RVB
168302

Šakinė literatūra
SVB
PMF
38271
11852

KFB
118179

2015 metai

133340

42514

5996

84830

158074

38840

12195

107039

Skirtumas

+3196

+466

+92

+2638

-10228

+569

+343

-11140

2015 metais rajono bibliotekos skaitytojų tarpe populiaresnė išlieka šakinė literatūra, jos
išduota 158074 fiz. vnt., išduota 10228 fiz. vnt. mažiau nei 2014 metais. Šakinės literatūros išduotis 2015
m. rajono bibliotekose sudarė 54 % (2014 m. 168302 fiz. vnt. – 55%). Šakinės literatūros populiarumas
išlieka stabilus, nežymiam mažėjimui turėjo įtakos, laikinas bibliotekų nepilnas darbo krūvis . Grožinės
literatūros išduota 133340 fiz. vnt. ir tai sudaro 46 % (2013 m. – 45%). Lyginant procentaliai, grožinės
literatūros išduotįs su 2014 m. padidėjo 2 %, šakinės literatūros išduotis sumažėjo 1%.
Knygų, periodinių leidinių išduotis:
Periodiniai leidiniai

Knygos

2014 m.

RVB
148526

SVB
27935

PMF
10563

KFB
110028

RVB
149755

SVB
52226

PMF
7193

KFB
90336

Kt.doku
mentai
RVB
165

2015 m.

144524

29089

10890

104545

146740

52122

7301

87317

150

Skirtumas

-4002

+1154

+327

-5483

-3015

-104

+108

-3019

-15

Klaipėdos rajono bibliotekose periodinių leidinių išduota 144524 fiz. vnt., knygų išduotis 146740 fiz. vnt.. Lyginant su 2014 m. tiek periodinės spaudos, tiek knygų išduotis sumažėjo. Kasmet labai
ženkliai didėja knygų skaitomumas - gaunamas pakankamas finansavimas, todėl užsisakoma populiarios
ir paklausios literatūros. 2015 metais periodinių leidinių išduotis sudarė 50 % (144524 fiz. vnt.) nuo visos
išduoties ( 2014 m. 148526 fiz. vnt. – 50%). Knygų išduotis sudarė 50 % (146740 fiz. vnt.) nuo visos
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išduoties ( 2014 m. 149755 fiz. vnt. – 50%). Kitų dokumentų išduota 150 fiz. vnt.: garsinių – 103 fiz. vnt.,
regimųjų – 2 fiz. vnt., mišrių – 5 fiz. vnt., spausdintinių natų – 28 fiz. vnt., tęstinių – 12 fiz. vnt..
4.5. Dokumentų išduotis, skaitomumas

RVB sistemoje
SVB
PMF
KFB
Agluonėnų filialas
Daukšaičių filialas
Dauparų filialas
Dituvos filialas
Dovilų filialas
Drevernos filialas
Endriejavo filialas
Girininkų filialas
Girkalių filialas
Jakų filialas
Judrėnų filialas
Kalotės filialas
Kretingalės filialas
Kvietinių filialas
Lapių filialas
Pėžaičių filialas
Plikių filialas
Slengių filialas
Šalpėnų filialas
Tilvikų filialas
Veiviržėnų filialas
Venckų filialas
Vėžaičių filialas
Žadeikių filialas

2014 m.
Išduotis
298446
80319
17756
200371
13811
6824
10210
0
10835
6769
11077
3052
6383
8732
9559
8378
10028
9040
9702
11304
8959
6105
6654
4067
12955
354
14726
6956

2015 m.
Skaitomumas Išduotis
291414
30
81354
25
18191
25
191869
32
13575
34
6841
37
10428
33
564
0
11706
34
6531
21
11090
30
3281
23
5395
36
8798
44
10016
32
4734
31
8823
33
10634
33
9814
31
9194
38
8309
38
5101
27
6812
37
4090
32
11214
35
5680
5
14797
34
4442
29
2014 m.

2015 m.
Skaitomumas

27
24
26
29
31
37
33
2
32
21
29
21
36
47
33
22
28
34
31
30
34
24
36
32
27
27
33
23

Vidutiniškai 1 rajono skaitytojas per metus perskaitė 26-30 dokumentų. Vidutiniškai 1
savivaldybės J. Lankučio bibliotekos vartotojas perskaitė – 24 dokumentus. Priekulės miesto filialo
vartotojas perskaitė 26 dokumentus, kaimo filialo skaitytojas perskaitė – 29 dokumentus. Didžiausias
skaitomumas viršijantis 30 dokumento skaitymą šiuose filialuose: Agluonėnų, Daukšaičių, Dauparų,
Dovilų, Girkalių, Judrėnų, Jakų, Kvietinių, Lapių, Pėžaičių, Plikių, Šalpėnų, Tilvikų, Vėžaičių.
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Skaitomumo rodiklio mažėjimą įtakojo 6 bibliotekos padalinių, nepilnos darbo dienos veikla bei kai kurių
paslaugų atsisakymas dėl vykdomų remontų.
4.6. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius
2015 metais Klaipėdos rajono bibliotekose buvo 403 (2014 m.- 374) vartotojams skirtos darbo
vietos. Savivaldybės viešojoje išliko 92 vartotojams skirtos darbo vietos, Priekulės miesto filiale išliko 19
darbo vietų, kaimo filialuose 292 (2014 m. – 263). Atsidarius Dituvos bibliotekai, naujose erdviose
patalpose taip pat įsikūrė Slengių (Gindulių) padalinys. Po renovacijos duris atvėrė Agluonėnų,
Kretingalės filialai. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius padidėjo dėl tinkamų ir erdvesnių patalpų.
4.7. Techninis aprūpinimas, internetas
Iš viso kompiuter. darb. viet.
2015 m.

Vartotojams

2014 m.

2013 m.

Iš viso

Internetas

Darbuotojams
Iš viso Internetas

Kopijavimo
aparatai

RVB
SVB

187
60

196
62

194
62

116
23

115
23

71
37

71
37

32
5

PMF
KFB

7
120

9
126

10
122

5
88

5
87

2
32

2
32

3
25

Visos rajono bibliotekos kompiuterizuotos. 2015 metais buvo nurašyti kompiuteriai, kurie buvo
įsigyti projekto PHARE 2000 „Nuotolinio mokymosi sistemos sukūrimas Klaipėdos – Tauragės
tiksliniame regione“ metu. Viso kompiuterizuotų vietų 2015 m. – 187: vartotojams - 116 darbo vietų,
darbuotojams – 71. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje nuo gruodžio 1 dienos dirba naujas informacijos
skyrius, kur sudarytos darbo vietos darbuotojams. LNB BP2 projekto „Biblioteka be sienų“ metu,
Agluonėnų, Dovilų, Drevernos, Endriejavo, Lapių, Priekulės, Veiviržėnų, Venckų, Vėžaičių ir SVB
darbuotojams skirtos papildomos kompiuterizuotos darbo vietos. LNB BP2 projekto „Bendruomenės
„HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“ dėka, Vaikų literatūros skyriuje veikia
interaktyvus ekranas-lenta.
Pagal vartotojų registracijos ir statistikos sistemos (VRSS) duomenis:
 Unikalių viešosios interneto prieigos vartotojų skaičius iki 2015 m. gruodžio 31d. – 7053
vartotojai, Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje - 1272 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje
– 948 vartotojai, Priekulės miesto filiale – 743 vartotojai, kaimų filialuose – 4090 vartotojai;
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 per 2015 m. – naujai užregistruoti 489 unikalūs viešosios interneto prieigos vartotojai. Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje užregistruoti 56 vartotojai, Vaikų literatūros skyriuje – 96
vartotojai, Priekulės miesto filiale – 70 vartotojai, kaimų filialuose naujai užregistruoti 267
vartotojai;
 internetu rajono bibliotekų vartotojai naudojosi 28827 val., iš jų: viešojoje bibliotekoje
internetu naudotasi 4206 val., Vaikų literatūros skyriuje – 2591 val. Priekulės miesto filiale –
2864 val., kaimų filialuose – 19166 val.;
 interneto seansų skaičius rajono bibliotekose - 29643, viešojoje bibliotekoje – 4235, Vaikų
literatūros skyriuje – 3399, Priekulės miesto filiale – 4093, kaimų filialuose – 17916.

4.8. Vartotojų orientavimas ir mokymas
Informacinių technologijų naudojimas profesinėje, darbinėje ir kasdieninėje veikloje yra
efektyvi ir neatsiejama būtinybė. Vartotojų mokymai stiprina konkurencingumą, plečia bendravimo
galimybes, taupo laiką. Didesnė visuomenės dalis, ypač vyresnio amžiaus žmonės, atokesnių vietovių
gyventojai gali pasinaudoti bibliotekų teikiamomis naujųjų technologijų teikiamomis paslaugomis,
dalyvauti organizuojamose mokymuose. 2015 metais viena iš pagrindinė darbo krypčių tenka bibliotekos
vartotojų mokymams. Rajono žmonėms apsilankius bibliotekoje ir esant poreikiui buvo teikiama
kompiuterinio raštingumo pagrindai:
 naudojimasis kompiuteriu;
 informacijos tvarkymas;
 tekstų rengimo programa;
 interneto pagrindai;
 el. pašto pagrindai;
 paieška ir naršymas internete;
 bendravimas su giminaičiais ir draugaus per internetines komunikacijas;
 pirkti prekes bei paslaugas;
 deklaruoti pajamas;
 sumokėti mokesčius;
 atsargumo priemonės naudojantis internetu ir kt.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka ir kaimo filialų darbuotojai
nuolat organizuoja mokymo valandėles darbui su kompiuteriu. Rajono bibliotekose nuolat
organizuojamos ekskursijos po biblioteką, kurių tikslas – supažindinti naujus vartotojus su biblioteka, jos
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teikiamomis paslaugomis, naudojimosi tvarka. Nauji vartotojai yra mokomi surasti reikimą informaciją,
naudotis bibliotekos katalogais ir kartotekomis, aiškinamas fondų išdėstymas.
Per 2015 m. 1079 valandas bibliotekų vartotojai buvo mokomi naudotis kompiuterine įranga,
bibliotekos teikiamomis paslaugomis, paieškos internete galimybėmis, iš jų: viešojoje bibliotekoje – 600
val., Priekulės miesto filiale – 30 val., kaimų filialuose – 449 val.

5. PRIEIGA IR SĄLYGOS
5.1. Darbo dienos ir valandos
Jono Lankučio viešoji biblioteka vartotojus aptarnauja 6 dienas per savaitę 8.00 – 18.00 val.,
šeštadieniais 9.00 – 15.00 val., poilsio diena - sekmadienis. Viešojoje bibliotekoje skaitytojų aptarnavimo
skyriaus darbuotojai dirba pagal sudarytą, kiekvieną mėnesį patvirtintą, slenkantį darbo grafiką. Vasaros
laikotarpiu (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais) skaitytojai aptarnaujami 5 dienas per savaitę, poilsio
dienos – šeštadienis, sekmadienis.
Priekulės miesto filialas dirba 5 dienas per savaitę, skaitytojus aptarnauja pirmadieniais –
penktadieniais nuo 9.00 iki 18.00 val.
2015 metais 16 kaimų filialų dirbo 40 darbo valandų per savaitę, 6 filialai dirbo 30 val. per
savaitę, 1 kaimo bibliotekos padalinys dirbo 20 val. per savaitę.
2015 metais vartotojai aptarnauti:
 skaitytojų aptarnavimo skyriaus lankytojai ir skaitytojai aptarnauti pirmadieniais-penktadieniais
nuo 8.00 iki 18.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 – 15.00 val., poilsio diena sekmadienis;
 Endriejavo, Kalotės, Pėžaičių filialuose lankytojai ir skaitytojai aptarnauti antradieniaispenktadieniais nuo 9.00 iki 18.00 val. šeštadieniais nuo 9.00 iki 15.00 val., poilsio dienos
sekmadienis ir pirmadienis;
 Priekulės m. filialo lankytojai ir skaitytojai aptarnauti pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.30 iki
18.00 val., poilsio diena šeštadienis, sekmadienis;
 filialuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 1 etatu, lankytojai ir skaitytojai aptarnauti
pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.00 iki 17.30 val., poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis;
 filialuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 0,75 etato, lankytojai ir skaitytojai aptarnauti
pirmadieniais-penktadieniais nuo 11.00 iki 17.30 val., poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis;
 filialuose, kuriuose bibliotekos darbuotojas dirba 0,5 etato, lankytojai ir skaitytojai aptarnauti
pirmadieniais-penktadieniais nuo 12.00 iki 16.00 val., poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis;
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 Girkalių ir Dituvos padalinių (dirbantys 0,75 etato) lankytojai ir skaitytojai aptarnauti
antradieniais-penktadieniais nuo 10.30 iki 17.00 val., šeštadienį nuo 9.00 iki 15.00 val., poilsio
dienos sekmadienis, pirmadienis.
Viešoji biblioteka 2015 m. skaitytojus aptarnavo 275 dienas per metus, Priekulės filiale ir kaimų
filialuose skaitytojai buvo aptarnaujami 240 dienas per metus.

5.2. TBA
2015 metais Jono Lankučio viešoji biblioteka ir filialų vartotojai nesinaudojo Tarptautiniu
skolinimosi šalies viduje.

5.3. RENGINIAI
Aktyviai visuomenės raidai būtinas ne tik ekonominis, socialinis, bet ir kultūrinis veiklumas ir
aktyvumas vykstant esminiams pokyčiams visuomenėje, kylant gyvenimo lygiui, vis labiau jaučiamas
kultūrinių, etninių, dvasinių vertybių poreikis. Rajono bibliotekų pagrindinis laisvalaikio uždavinys –
užtikrinti tokią laiko praleidimo kokybę, kur formuojasi kuo įvairiapusiškesnė asmenybė, sugebanti
integruotis į visuomenę. Kultūriniai renginiai gyventojams yra svarbus laisvalaikio praleidimo būdas ir
kultūrinių poreikių tenkinimo galimybė. 2015 metais rajono bibliotekos organizavo įvairaus pobūdžio
renginius.

Biblioteka

Renginių
Skaičius
2014m. 2015 m.

RVB

694

973

SVB

176

PMF
KFB

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius

597

376

39757

251

167

84

12195

34

51

25

26

441

484

671

405

266

27121
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Jono Lankučio viešosios bibliotekos renginiai ir parodos
2015–ieji buvo paskelbti Etnografinių regionų metais, Mykolo Kleopo Oginskio, Vienuolių
metais. Su 2015-ųjų metų pradžia prasidėjo Europos metai. Tai metai, skirti didinti informuotumą, skatinti
vystomąjį bendradarbiavimą ir diskusijas šia tema. Metų šūkis – „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų
ateitis“. Šioms ir kitoms sukaktims, valstybinėms ir kalendorinėms šventinėms
progoms buvo organizuoti knygų pristatymai, fotografijos, tapybos, leidinių,
tautodailės dirbinių parodos, organizuojami literatūriniai-muzikiniai vakarai,
organizuojamos viktorinos, susitikimai su žymiais ir aktyviais visuomenės
veikėjais, meno, kultūros, politikos, įvairių įstaigų, visuomeninių organizacijų
atstovais, vyko įvairios akcijos. Kaip ir kiekvienais metais įvairių renginių gausa paminėta Nacionalinė
bibliotekų savaitė, Šiaurės šalių savaitė, Europos diena, Knygų Kalėdos.
2015 metų vasario 20 dieną Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje
bibliotekoje lankėsi Gargždų miesto garbės pilietis, kraštietis, akademikas, LR seimo narys, Užsienio
reikalų komiteto pirmininkas Benediktas Juodka ir istorikė, mokslų
daktarė, Lietuvos Respublikos Seimo narė Irena Šiaulienė. Susitikimodiskusijos metu svečiai plačiau pristatė savo veiklas, su susirinkusiais
diskutavo apie šių dienų aktualijas Lietuvoje ir pasaulyje. Benediktas
Juodka pasakojo, kad yra matęs daug pasaulio, tačiau savo širdį palikęs čia, Gargžduose, prie Minijos
upės, palei kurią kasryt žingsniuodavo mylimos mokyklos link. Akademikas džiaugėsi turįs progą
gimtajame mieste lankytis tą dieną, kai jo mokykla švenčia garbingą 70-ąjį jubiliejų. Seimo narė I.
Šiaulienė pasakojo apie veiklas, numatomas Seimo pavasario sesijoje, apie per savo darbo metus
nuveiktus darbus, o susirinkusiems linkėjo, kad „didėtų ne konfrontacija, o supratimas, nes kuo geresnis
mikroklimatas, tuo geresnis rezultatas“. Renginyje taip pat dalyvavo Klaipėdos rajono meras Vaclovas
Dačkauskas ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė.
Susitikimo vedėja, bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė džiaugėsi, kad tokie garbūs
žmonės nepamiršta savo gimtojo krašto, o sugrįžę neaplenkia bibliotekos, kurioje skleidžia kultūrinę
šviesą.
Vasario 21 dieną biblioteka sulaukė dar vieno garbaus svečio – čia
lankėsi žurnalistė, poetė, LR Seimo narė Dalia Teišerskytė. Ji pristatė savo
naujausią poezijos knygą „Tai tik meilė“, paskaitė keletą eilėraščių iš jos ir
keletą, iš ankstesnių savo knygų. Keletas eilių nuskambėjo ir popietės vedėjos,
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bibliotekos direktoriaus pavaduotojos Dianos Ciparienės lūpomis. Ji taip pat pasakė faktą, nuostabos
išraiškomis papuošusį susirinkusiųjų veidus – per 400 D. Teišerskytės parašytų
tekstų yra virtę visiems gerai žinomomis dainomis. Keletą jų padainavo
Veiviržėnų kultūros centro merginų Nedos ir Lijanos duetas (vadovė Žibutė
Sukackienė), joms akomponavo kultūrinės veiklos vadybininkė Inesa Gaudutytė.
Poetė, nestokojanti optimistinės nuotaikos, ragino susirinkusiuosius atkreipti
dėmesį į aplinkui vykstančius gražius dalykus, pagarbos vertus žmones ir, siekiant atkreipti dėmesį į
kultūrą, pirmiausia pradėti nuo savęs, rodant gerą pavyzdį, o po to raginti ir kitus taip elgtis.
2015 metų kovo 6 diena įsimintina svečių ir įsimintinų datų gausa. Jonas Lankutis – kraštietis,
akademikas,

Gargždų

miesto

garbės

pilietis,

habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, literatūros
tyrinėtojas. Klaipėdos rajono savivaldybės viešajai
bibliotekai akademiko vardas suteiktas 2000-ųjų metų
gruodžio 28 d., tad šie metai – kupini sukakčių: 15 metų
nuo vardo suteikimo bibliotekai, 75-eri nuo bibliotekos
įkūrimo, 90-osios akademiko gimimo bei 20-osios mirties metinės. Bibliotekos kolektyvas, jau nuo pat
akademiko vardo suteikimo palaikio glaudžius ryšius su jo šeima: biblioteką J. Lankučio vaikai Kęstutis
ir Margarita, anūkai Jonas ir Sigutė aplanko visada, kuomet svečiuojasi Klaipėdos krašte, dažniausiai pas
akademiko seserį Marytę Mažeikienę. Šį kartą, kovo 6 dieną, artimieji buvo pakviesti į atminimo vakarą
„Kaip svečias, pakviestas į šventę šviesią...“. Iš tiesų, netrūko nei šviesių atsiminimų, nei šypsenų, nei
šiltų žodžių. Vakaro pradžioje, artimieji buvo pakviesti atidengti bei apžiūrėti naują, bibliotekos II aukšte
įkurtą Jono Lankučio asmeninių daiktų ekspoziciją. Vėliau visi pakviesti į skaityklą, kurioje V. Mačernio
eilėmis renginį pradėjo bibliotekos direktoriaus pavaduotoja
Diana

Ciparienė.

Po

J. Lankučio

gyvenimo

akimirkų

retrospektyvos, susirinkusieji tylos minute pagerbė akademiką
bei jo žmoną, Janiną Lankutienę, kuri amžino poilsio atgulė
vasario 4-ąją. Renginio metu ypatingo grožio muzikinius
kūrinius dovanojo Klaipėdos Universiteto Menų fakulteto
dėstytojai ir studentai (Tomas Mikalauskas, Karolis Vaičiulis, Audrius Šerelis, Oksana Novačenko,
Vadims Karmickis, Greta Antonevič, Andrius Beržonskis). Savo prisiminimais apie tėtį bei jo nuveiktus
darbus su susirinkusiais pasidalijo Margarita Lankutytė-Dautartienė, neseniai atšventusi savo jubiliejų.
Šia proga Margaritą sveikino ne tik bibliotekos kolektyvas, bet ir Klaipėdos rajono meras Vaclovas
Dačkauskas,

kuris

įteikė

padėkos

raštą

už

tėvelio

vardo

puoselėjimą

bei

įamžinimą.
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Susirinkusieji dėkojo organizatoriams už jaukų bei šviesų renginį. Viena svečių, Klaipėdos rajono
laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė, taip pat džiaugėsi gražia iniciatyva, bibliotekos
kolektyvui palinkėjo ir toliau palaikyti tokius glaudžius santykius su artimaisiais, puoselėti suteiktą vardą.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje kovo 19 dieną poetė
Dalia Bielskytė pristatė jau trečiąją savo poezijos knygą „Vardas debesies” (pirmos dvi – „Raudona“
ir „Vėduoklė“). Ją dedikavo anapilin išėjusiam savo mylimajam dailininkui Arūnui Mėčiui.
Poetė kartu su savo tėvu, režisieriumi Petru Bielskiu, poezijos mylėtojams dovanojo savo kūrybą,
intarpuose skambėjo D. Bielskytės išgyvenimai, prisiminimai,
pamąstymai apie gyvenimą, jo netikėtumus bei iššūkius. Petras
Bielskis ne tik dalinosi dukros kūrybos ypatumais, bet ir pasakojo
apie kitų žymių rašytojų indelį į Lietuvą, jos istoriją ir kultūrą.
Renginio metu skambėjo klaipėdiečio Valdo Grušo bei Marijos Pabrėžienės kūryba. Renginio lankytojai
džiaugėsi, jog poezija gyva mumyse, jos yra visur ir mumyse ir aplink mus.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka jau ne pirmus metus
Gargžduose organizuoja Europos dienos šventę, kurios
metu informuoja gyventojus apie Europos Sąjungą. Šiemet,
atsižvelgdama į tai, kad 2015-ieji paskelbti Europos metais
vystymuisi bei suprasdama ES išorės veiksmų ir jos
vaidmens pasaulyje svarbą, biblioteka gargždiškius ir
miesto

svečius

kvietė

iš

arčiau

susipažinti

su

besivystančiomis šalimis. Gegužės 8 dieną, šventės metu
buvo siekiama piliečiams išaiškinti paramos tokioms šalims naudą, pristatyti besivystančių šalių esmines
problemas: badą, diskriminaciją, gamtos išsaugojimą, sveikatos problemas, kurias iššaukia prastos
gyvenimo sąlygos. Europietišką šventę gargždiškiai buvo pakviesti švęsti ne tikrąją dieną, gegužės 9-ąją,
bet diena anksčiau – gegužės 8-ąją. Jau nuo vidurdienio centrinėje Gargždų miesto gatvėje aidėjo muzikos
garsai, subūrę nemažai smalsuolių, kurie rinkosi aikštėje šalia bibliotekos bei kultūros centro. Gausybė
vėliavėlių, balionų, „Eurodesk“ palapinė – štai kas patraukė dėmesį. Šventė iškilmingai pradėta Lietuvos,
Europos Sąjungos himnais, renginio vedėjos Vaidos Ubartienės ir šventės iniciatorės Klaipėdos rajono
savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojos Dianos Ciparienės
sveikinimo žodžiais. Pasveikinti gargždiškių į šventę atvyko ir Klaipėdos rajono meras Vaclovas
Dačkauskas, mero pavaduotoja Violeta Riaukienė. Po iškilmingo atidarymo, šventę pradėjo Gargždų
vaikų muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. Bronius Vaičius) ir orkestro merginų
šokėjų grupė (vad. Giedrė Malūnavičienė). Po šio pasirodymo, sceną „užvaldė“ ir įvairių tautų šokius
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pristatė Gargždų „Kranto“ vidurinės mokyklos moksleiviai, kuriuos šokių griausmui ruošė jų auklėtojos.
Žiūrovus džiugino ir brolių latvių, ir temperamentingųjų ispanų, ir išraiškingųjų brazilų, ir egzotiškųjų
indų šokiai. Savo pasirodymą surengė Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro jaunieji breiko šokėjai
(vad. Enrika Stropienė), o šventės pabaigoje pajudėti „Zumbos“ ritmu šventės dalyvius ir svečius kvietė
treneriai Dovydas Veiverys ir Donata Talanova. Visos Europos dienos šventės metu miestiečius vilioju
atrakcijos: patys mažiausieji buvo laukiami alėjoje prie katino Gargžduko, kur trenerė Inga Rimkuvienė
buvo paruošusi įdomių, linksmų estafečių, vaikai bei jaunimas buvo laukiami „Eurodesk“ palapinėje,
kurioje informaciją apie Europą, besivystančias šalis teikė bibliotekininkės Albina Ananjeva ir Donata
Liutikaitė. Palapinėje taip pat veikė „Euro Tunning‘as“ – visi norintys buvo kviečiami koliažo būdu
popieriaus lape patobulinti savo gyvenamąją aplinką. Nepamiršti liko ir futbolo fanai – Gargždų atviros
jaunimo erdvės darbuotoja Simona Dargytė inicijavo europietiško stalo futbolo turnyrą, o norintiems
veidus išpiešė įvairių šalių vėliavų spalvomis. Išalkusius bei ištroškusius kareiviška koše ir arbata vaišino
KASP žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 302-oji kuopa.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje gegužės 12-oji buvo
ypatinga, nes čia vyko Lietuvos rašytojų sąjungos narės, poetės Elenos Skaudvilaitės jubiliejinis
vakaras. Poetė eilėraščius pradėjo rašyti dar Kražių mokykloje, o
spaudoje pirmieji eilėraščiai pasirodė studijų metais. Renginio
vedėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas
Juozas Šikšnelis, neslėpė susižavėjimo poetės asmenybe ir drąsa,
nes dar studijuodama E. Skaudvilaitė pateko to meto saugumo
akiratin, vėliau valdžiai nepatiko diegiama meilė gimtinei ir
lietuviškam žodžiui, o nesutikus liaupsinti „socializmo statybos“ buvo užkirstas kelias jos kūrybai. Todėl
tik po Lietuvos valstybės atkūrimo buvo išleisti keturi poetės eilėraščių rinkiniai: „Upelis šnara“ (1990),
„Namų dvasia“ (1992), „Laikas, likimas, viltis“ (2001), „Ne gegutės balsas“ (2002). Išleistos apybraižos
„Dainininkė mano gimtinė“ (1986), atsiminimai apie VU elitą „Jie budėjo ir budino“ (1993). Poetės eilės
išspausdintos daugybėje poezijos almanachų. Renginio metu savo įžvalgomis apie poetės kūrybą dalinosi
literatūros tyrinėtojas, kritikas, Klaipėdos universiteto docentas dr. Marijus Šidlauskas, kuris aptarė ne tik
poetės rašymo savitumą, bet ir jos biografijos detales. Gražiais žodžiais pasveikinti jubiliatės atskubėjo ir
Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas.
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E. Skaudvilaitė brangi ne tik Klaipėdos, bet ir Kelmės rajono žmonėms. 2008 m. jai suteiktas
Kelmės rajono garbės pilietės vardas. Renginio metu ją pasveikinti atvažiavo būrys kelmiškių: Kelmės
rajono mero pavaduotojas Izidorius Šimkus, Kelmės rajono savivaldybės
Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė Rita Grišienė ir kt. Žurnalistas
Bronislovas Klimašauskas apžvelgė E. Skaudvilaitės kūrybos bruožus, o
Kelmės rajono literatų klubo „Vieversys“ prezidentas Viktoras Gulbinas
padovanojo gitaros akorduose skambančią poetės dainą. Brangus poetei
ir Veiviržėnų miestelis, ten ji ne tik dirbo mokytoja, bet ir šiuo metu gyvena. Artimieji ir kolegos atskubėjo
sveikinti mylimos mokytojos, auklėtojos, kolegės. Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos direktorius Stasys
Rameika kartu su gimnazijos muziejaus vadove Irena Urboniene ir mokytojų ansambliu ne tik dėkojo už
pažintį ir malonumą dirbti kartu, bet ir gražia daina sveikino mokytoją. Gražių žodžių negailėjo Klaipėdos
rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Veiviržėnų filialo bibliotekininkė Valė
Krauleidienė. Klaipėdos rajono literatų klubo „Potekstė“ nariai Diana Juščienė ir Antanas Žemgulis,
draugai, giminės bei kiti poezijos mylėtojai sveikino Eleną Skaudvilaitę, kuri kukliai sėdėdama vis labiau
ir labiau skendo gėlių jūroje.
Gegužės 25 dieną J. Lankučio viešojoje bibliotekoje svečiavosi apžvalgininkas, žurnalistas
Aleksandras Matonis. Viešos paskaitos „Sąmoningumas nugali propagandą“ metu, susirinkusieji buvo
skatinami

kitaip

pažvelgti

į

sovietinio

laikotarpio

palikimą,

tūnantį

mūsų

mintyse.

Aleksandras Matonis – krašto apsaugos temomis rašantis
žurnalistas, gynybos ir saugumo apžvalgininkas. Daugiau kaip
dešimtmetį analizuoja informacinių karų ir priešiškos propagandos
temas, yra daugybės komentarų, pranešimų ir paskaitų ta tema
autorius. A. Matonis 1993-1997 m. dirbo LTV „Panoramos“
užsienio naujienų redaktoriumi. 1997-2007 m. buvo BNS naujienų
agentūros užsienio ir vidaus politikos skyriaus redaktoriumi, gynybos naujienų korespondentu. 2007-2008
m. A. Matonis dirbo Lietuvos diplomatinės atstovybės Afganistane vadovu.
Gausus gerbėjų būrys gegužės 27-osios popietę susirinko į istoriko, publicisto, Lietuvos
Respublikos Seimo nario Arvydo Anušausko knygos „KGB. Visiškai slaptai“ pristatymą. Šis
pristatymas - jau 21-asis ir priešpaskutinis. A. Anušauskas, net 26 knygų autorius,
bendraautorius ir sudarytojas, išdavė paslaptį, kad
naujausią savo knygą parašė per tris mėnesius, tačiau
medžiagos rinkimas truko daugybę metų. Knyga
praturtinta gausiais faktais ir dokumentine medžiaga,
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autorius joje nuosekliai atskleidžia KGB veiklą Lietuvoje: realias galimybes, slapta naudojamas technines
priemones, žinomus žmones, neatsispyrusius KGB pagundoms ir Baltijos šalyse išlikusių nesunaikintų
archyvų paslaptis. Susitikime su gargždiškiais savo pasakojimą apie KGB vadovus, smogikus, agentus,
įvairias veikloje naudotas psichotropines ir kitas spec. priemones, apie tuo laikmečiu pažangią techniką,
sekimo būdus iliustravo nuotraukomis ir pavyzdžiais. KGB arsenale – klastojimai ir kompromitavimas,
psichotropinių preparatų naudojimas ir teroristų bei žudikų globa, karinių ir pramoninių paslapčių
vagystės. Gargždiškiai buvo nuoširdžiai susidomėję pasakojamomis istorijomis, todėl po pristatymo
autorių užplūdo klausimų ir padėkų lavina. Vienas iš renginio dalyvių perdavė LLA sąjungos pirmininkės
Irenos Montvydaitės Giedraitienės ir jos narių padėkos žodžius už tai, kad autorius tiek daug savo laiko
paskyrė tokios svarbios informacijos surinkimui.
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojai birželio
15-ą dieną kvietė visus į naujo projekto „Biblioteka be sienų“ pristatymą. Kaip pristatymo metu teigė
pagrindinio projekto partnerio, Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė, tai tarpinstitucinio bendradarbiavimo rezultatas. Iš tiesų, susirinkęs gausus būrys susidomėjusių žmonių tik
patvirtino tai, kad Klaipėdos rajono bendruomenių didžiausias lūkestis – inovacijos, kurį išpildyti bandys
šis projektas. Projekto metu bibliotekoje bus įrengta mobili studija, iš kurios vykdomas transliacijas bus
galima stebėti bibliotekos filialuose. Net devyni filialai
(Agluonėnų, Dovilų, Drevernos, Endriejavo, Kretingalės, Lapių,
Veiviržėnų, Vėžaičių ir Priekulės miesto) bus aprūpinti nauja
technika, kuri suteiks galimybę ne tik stebėti vaizdo transliacijas,
bet ir įsitraukti į vaizdo konferencijas, diskusijas. Projektas
orientuotas į dvi tikslines grupes: jaunimą bei senjorus.
Pastariesiems bus transliuojami TAU (Trečio amžiaus universiteto)
užsiėmimai, o jaunimo kompetencijas ugdys edukacinės laisvalaikio
pobūdžio transliacijos. Pristatymo metu keletą žodžių apie projektą tarė
bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas, įvardijęs jį kaip nemenką iššūkį, kurį bibliotekininkai ne tik
priėmė, bet ir įveikė. Renginio moderatorė, bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė,
susirinkusiuosius išsamiau supažindino su projekto uždaviniais, numatomomis veiklos, interesų
grupėmis. Renginyje taip pat dalyvavo ir sėkmės projekto vykdyme linkėjo Klaipėdos rajono savivaldybės
mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė, Kultūros
skyriaus vedėjas Gintautas Bareikis, strateginių projektų plėtros skyriaus projektų vadovė, projekto
„Bibliotekos pažangai 2“ projektų bendruomenėms koordinatorė Giedrė Čistovienė bei Klaipėdos rajono
seniūnai. Po renginio, Vaikų literatūros skyriaus kiemelyje buvo pasodinta obelaitė, kuri simbolizuoja
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bibliotekos augimą, progresą, tapimą savarankiška, tvaria ir dinamiška institucija, o jos vaisiai, kurie
džiugins po kelerių metų – bibliotekos teikiamą naudą bendruomenėms. Medelį bibliotekai dovanojo šalia
Kauno įsikūręs Babtų medelynas.
Birželio 22 dienos popietę Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje
bibliotekoje vyko pedagogo, žurnalisto, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Kregždutė“ vadovo,
literatūrinės Jono Aisčio premijos laureato Jono Endrijaičio kūrybos popietė. J. Endrijaitis ne tik
poetas, bet ir dainų atlikėjas, jas kuriantis pagal savo tekstus. Autoriaus
teigimu, taip tiesiog lengviau ir įdomiau žmonėms pristatyti savo kūrybą.
Bibliotekoje poetas pristatė naujausias savo knygas. Aštuntojoje ir
devintojoje eilėraščių knygose „Vėpūtinis prie obels / Vėpūtinukai“ (dvi
knygos – vienoje) – nauji autoriaus eilėraščiai, įprasminantys menininko
gyvenimo ir kūrybos brandą. Knygoje „Vėpūtinis prie obels“ vyrauja meilės lyrika, kalbėjimas apie
šiuolaikinio žmogaus vertybės, genties šaknis, santykį su praeitimi ir dabartimi, jaučiama nuolatinė
jausmų įtampa. Knygoje vaikams „Vėpūtinukai“ atskleidžiamas glaudus vaiko ryšys su gamta, paukščiais,
gyvūnais. Eilėraščiai sklidini ilgesio, skaidraus vaikystės džiaugsmo. Atviros ir nuoširdžios rašytojo
istorijos, skaitomos eilės bei dainuojamos dainos nepaliko abejingų. Susižavėję kūrybą turėjo progą ne tik
įsigyti naujausias knygas, bet ir gauti autoriaus autografą.
„Vasaros skaitymai“ – tradicinis, jau kelintus metus iš eilės vykstantis projektas, kasmet
suburiantis vis gausesnį būrį žodžio mylėtojų. Šiemet, liepos
17 dieną, visi kuriantys bei kūryba besižavintys rinkosi
svečiai š Žemaitijos krašto: kūrybą skaitė Skuodo „Nojaus“
literatų

klubo

nariai,

Rietavo

„Mūzos“,

Klaipėdos

„Brandumos“ ir Klaipėdos regiono neįgaliųjų meninės
raiškos asociacijos „Trijų mūzų blyksniai“ atstovai. Savo
eiles susirinkusiesiems dovanojo ir endriejaviškė Aldona
Paulauskienė, rietaviškė Regina Tolenienė, Virginijus Sungaila iš Mažeikių, Vilija Imbrienė, kuri taip pat
grojo gitara ir dainavo, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Klaipėdos Pajūrio bendrijos pirmininkė ir
mišraus choro vadovė, Klaipėdos rajono literatų klubo „Potekstė“ narės Diana Juščienė, Regina
Kuneikienė, Marija Pabrėžienė, Birutė Greivienė ir dar daugelis kitų literatų. Tradicinį renginį, kaip visada
nuotaikingai ir kūrybingai vedė Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė. Sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė rašytojas, Klaipėdos
rajono savivaldybės tarybos narys Albinas Klizas, Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija
Butkuvienė, Klaipėdos rajono literatų klubo „Potekstė“ pirmininkas Egidijus Žiedas. Visiems skaitymų
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dalyviams buvo įteiktos Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus Juozo Gutausko pasirašytos
padėkos už bičiulystė, kūrybiškumą, meilę literatūrai ir poetiniam žodžiui. Šypsenos, švietusios
susirinkusiųjų veiduose, bylojo – Agluonėnų etnografinė sodyba kitąmet suburs dar gausesnį būrį
kūrybingų, meniškų bei nuoširdžių žmonių.
Rugpjūčio 13 dieną Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko gargždiškės, biologės,
sveiko gyvenimo šalininkės Reginos Balsevičienės knygos „Dievo vaistas“ pristatymas. Autorė
daugumai pažįstama nuo tada, kuomet dienos šviesą išvydo pirmoji
knyga „Gyvenu be vaistų“. Šioje praktiškoje ir kiekvienam skaitytojui
lengvai suprantamoje knygoje parašyta apie tai, kaip autorė gyveno
pastaruosius dvidešimt metų – nuo dienos, kuomet nusprendė kiekvieną
rytą pasitikti su dideliu džiaugsmu bei noru gyventi. Antroji knyga
„Dievo vaistas“ atsirado pamažu, autorei įveikiant naują, Dievo siųstą išbandymą. Šis patyrimas įkvėpė
R. Balsevičienę parašyti nuoširdžių pararimų ir sveiko humoro kupiną knygą. Pagrindinis tikslas – padėti
žmonėms, pasidalinti atradimais ir, žinoma, klaidomis, kurių nederėtų kartoti... Džiuginantis gyvenimas
be vaistų, be operacijų, kupinas energijos bei žavesio – toks jis atrodo knygų autorei. Nenuostabu, kad
besiveržiantis jaunatviškumas ir optimizmas į knygos pristatymą subūrė nemažai susidomėjusių
gargždiškių bei miesto svečių.
Spalio 2 dieną Jono Lankučio biblioteka savo skaitytojus kvietė, net į du renginius, kurie vyko
vienas paskui kitą. Bibliotekos skaitykloje vyko Laimos Žemeikienės
fotografijų parodos „Į širdį – pro rakto skylutę“ pristatymas.
Iškalbingų fotografijų kelias ilgas – mėnesiai praleisti fotografuojant,
atrinkinėjant, gaminant nuotraukas. Parodoje atskleidžiami Endriejavo
miestelio perliukai, šviesuoliai. Jie visi skirtingi, bet juos jungia viena –
noras kurti. Autorė savo nuotraukomis nori pasakyti: „aplink – ne vien blogis, nusivylimai, problemos,
neapykanta, kad šalia mūsų yra gėrio ir grožio. Užtenka pasibelsti į kaimyno duris, ar pažiūrėti pro tą
mažą

durų

rakto

skylutę,

kad

pamatytum

nuostabių

dalykų“.

Paroda skiriama Endriejavo miestelio įkūrimo 235 metų jubiliejui.
Knygrišystės

pristatymo

programa,

kurią

sudarė

paskaita

„Senoji

knygrišystė“ bei praktiniai užsiėmimai. Apie knygrišystę pasakojo ir
užsiėmimus vedė jau daugiau nei 20 metų knygrišiu – restauratoriumi
dirbantis Rimas Supranavičius, kuriam rankose teko laikyti ne vieną
paleotipą, inkunabulą, restauruoti ir įrišti unikumus, kurių amžius siekia
pusę tūkstančio metų. R. Supranavičius taip pat yra Vilniau Knygrišių
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Gildijos pirmininkas ir vadovas. Susirinkusiesiems buvo pademonstruoti Viduramžių ir Renesanso
laikotarpių knygrišystės amato procesai: popieriaus lakštų lankavimas, brošiūravimas, lankų siuvimas
medinėse knygrišio staklėse, bloko kraštų pjovimas gobeliu-rankiniu diskiniu peiliu, knygos bloko
nugarėlės formavimas mediniuose apdailos spaustuvuose, kapitalų apsiūlėjimas, viršelių aptraukimas oda,
puošyba pavieniais aklaisiais įspaudais. Buvo galima pasigrožėti ekspozicija: Viduramžių ir Renesanso
laikotarpiams būdingiausių įrišimų pavyzdžiais. Renginio dalyviai turėjo galimybę praktiškai išmėginti
knygrišystės procesus: siūti lankus ar pavieniais spaudais įspausti ornamentus odoje…
Lapkričio 6 dieną lankytojai buvo sudominti susimąstyti ar „Mintis, jog proza skaitoma
rudenį – klaidinanti. Visi žino, jog gera proza skaitoma ištisus metus„ – sakė Lietuvos rašytojų
sąjungos (LRS) Klaipėdos skyriaus pirmininkas, prozininkas ir renginio moderatorius Juozas Šikšnelis.
Gilias tradicijas turintis ir ne pirmus metus vykstantis renginys
neaplenkė ir Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos. Anot bibliotekos direktoriaus pavaduotojos Dianos
Ciparienės, šiemetiniai skaitymai suteikė galimybę lankytojams ne tik
išvysti ir išgirsti autorius, Garžgduose besilankančius pirmą kartą, bet ir
prisiminti Anapilin iškeliavusius kūrėjus Rimantą Černiauską ir Antaną Ramoną. Prozos šventėje
dalyvavo didelis būrys rašytojų: prozininkas, dramaturgas Juozas Šikšnelis, satyrikas ir vertėjas Jurgis
Gimberis, poetas, ilgametis kultūros žurnalistas Vidmantas Kiaušas- Elmiškis, rašytojas, eseistas,
gotikinių bei siaubo apysakų autorius Clandestinus (tikras vardas – Sergej Isajev), jaunimo rašytoja,
novelistė Rita Latvėnaite-Kairienė. Džiugu, jog šventę tradiciškai aplankė pedagogas, rašytojas, Gargždų
miesto garbės pilietis Albinas Klizas. Ypatinga dovana susirinkusiems - tai galimybė pasiklausyti rašytojų
iš Kaliningrado srities. Savo eiles skaitė poetas Borisas Bartfeldas, vienas žymiausių Rusijos Federacijos
Kaliningrado srities kultūrininkų, Rusijos rašytojų sąjungos Kaliningrado srities organizacijos
pirmininkas, mecenatas. Taip pat savo proza bei mintimis apie praeitį, mūsų šalių istoriją pasidalino
žymus rašytojas Olegas Gluškinas. Dėkojame už prozos šventę renginio partneriams – LRS Klaipėdos
skyriui, Klaipėdos apskrities viešajai I. Simonaitytės bibliotekai, Klaipėdos rajono savivaldybei.
Lapkričio 19 dieną J. Lankučio viešojoje bibliotekoje susitikimediskusijoje su knygų „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos
pasiekimai“ ir „Kas bus kas. Lietuvos ateitis“ herojais kartu
su gausiu gargždiškių būriu dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė bei
atminimo dovanomis herojus apdovanojo mero pavaduotoja
Violeta Riaukienė. Renginį organizuo knygų leidėjai – VšĮ
Leidybos idėjų centras. Renginio

globėja LR švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. Tai
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trečiasis tokio tipo susitikimų turo po Lietuvą renginys (1-asis įvyko Kaišiadoryse, 2-asis Jonavoje). Turas
skirtas 25-osioms Lietuvos Nepriklausomybės metinėms paminėti ir labiausiai per šiuos metus
nusipelniusioms Lietuvos asmenybėms pagerbti. Pokalbį moderavo Lietuvos žurnalistų sąjungos
prezidentas Dainius Radzevičius. J. Lankučio viešosios bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas
perskaitė iš tiesų ilgą sąrašą Klaipėdos rajono žmonių, garsinančių mūsų kraštą Lietuvoje ir pasaulyje,
kurie pateko į leidinį. Pokalbio dalyviai: agronomas, agrochemikas, įkūręs Lietuvos žemdirbystės instituto
Vėžaičių filialą ir jam vadovavęs iki 1989 m., 1990−1991 m., 1996−1998 m. Lietuvos žemės ūkio
ministras, dr. Vytautas Knašys; Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius, Nacionalinės M. K.
Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyriaus aktorinio meistriškumo mokytojas, apdovanotas dviem
Auksiniais scenos kryžiais, Vaidotas Martinaitis; fotomenininkas, įkūręs pirmąją privačią spaustuvę
nepriklausomoje Lietuvoje, apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“, Saulius Jokužys; du geriausiai
besimokantys Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokiniai: Nojus Mukauskas ir Andrius Girdžius.
Renginyje dalyvavusiems Klaipėdos rajono bendruomenės nariams, žurnalistams, pedagogams ir ypač
gimnazistams šis susitikimas buvo tarsi neformali naujausios Lietuvos istorijos pamoka, atviros skirtingų
kartų sąveikos, pasidalijimo idėjomis ir patirtimi šventė. Kiekvienas iš svečių prisiminė savo gyvenimą
nuo pat vaikystės takų, paaugliškų savasties paieškų kelių ir klystkelių iki įvairiausių likimo posūkių
augant ir bręstant iki asmenybės susiformavimo ir tikrojo pašaukimo atradimo. Nei vienas niekad nebuvo
pamiršęs gimtojo Klaipėdos rajono, Gargždų, − vienaip ar kitaip stengėsi atiduoti duoklę savajam kraštui
ir iki šiol tai daro. Gimnazistai – Nojus ir Andrius – kalbėjo apie savo neilgos gyvenimo patirties svarbius
pasirinkimus ir jau ryškėjančius atradimus, pasirenkant gyvenimo kryptį medicinos ir informacinių
technologijų tose srityse, kurios mažiau tyrinėtos, kuriose dar galima ne tik sėkmingai dirbti, bet ir atrasti,
išbandyti, sukurti ir pritaikyti. Svečiai atsakė į renginio vedėjo ir auditorijos klausimus, diskutavo.
Rėmėjai knygas dovanos krašto mokykloms, geriausiems gimnazijų mokiniams bei mokytojams,
Klaipėdos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai bei jos filialams.
Mįslinga ir legendomis apipinta „Taravos Anikė“ – kas ji, kokia jos meilės istorija ir
paslaptis? Apie tai ir daug apie ką kalbėta lapkričio 24 dieną. Ši menininkų ir istorikų vaizduotę audrinanti
istorija siekia XVII a., kuomet buvo sukurta viena žymiausių
Simono Dacho poemų. Prasminga, kad ir po tiek metų dėmesys ir
susidomėjimas šia meilės istorija dar labiau paskatino domėtis S.
Dacho kūrybiniu palikimu, „Taravos
Anikės“ mįslingu gyvenimu, tiesiogiai
susijusiu su Klaipėdos kraštu. Skaitytojai, apsilankę Jono Lankučio
viešojoje bibliotekoje, turėjo galimybę išgirsti intriguojančias šios istorijos
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detales bei išvysti „Eglės" leidyklos vadovo, fotomenininko, žurnalisto bei publicisto Antano Stanevičiaus
fotografijų parodą „Simono Dacho Anikės paslaptys“. Parodos autorius jau ilgus dešimtmečius nesiliauja
sekti paslaptingos istorijos pėdsakais, po kruopelytę rinkdamas istorinės figūros gyvenimo faktus ir juos
fiksuodamas tiek fotografijose, tiek ir publicistikoje. Anot publicisto, ilgus metus ir pats nežinojo, kuo
reikšmingas šis paminklas, kodėl vokiečiams „Taravos Anikė“ tokia sava ir reikšminga? Po ilgiau nei du
dešimtmečius siekusių paieškų, A. Stanevičius įsitikino, kad S. Dacho poemoje apdainuotos nuostabaus
grožio mergaitės ir jos šeimos gyvenimo faktai tiesiogiai susiję su lietuviškosios raštijos pradžia ir itin
svarbūs lietuvių kultūrai. Jo minčiai antrino filologė Jovita Saulėnienė, ilgametė prūsiškosios kultūros
puoselėtoja, S. Dacho kūrybos tyrinėtoja. Renginio viešnia dalinosi pastebėjimais apie reikšmingus
istorijos įvykius, susijusius su Klaipėdos krašto kultūra, S. Dacho kūryba. Susirinkusiuosius džiugino
skaitovės Rūtos Jurkuvienės skaitomos A. Stanevičiaus knygos „Rätselraten um Ännchen von Tharau“
(„Taravos Anikės mįslė“) ištraukos.
Gruodžio 17 dieną Jono Lankučio viešoji biblioteka į paskutinį metų renginį sukvietė
rėmėjus, aktyviausius skaitytojus. Už nesavanaudišką pagalbą rėmėjai
buvo apdovanoti angeliukų nominacijomis. Jaukią vakaro atmosferą kūrė
Šilalės meno mokyklos atlikėjai. Renginyje
dalyvavo rajono meras Vaclovas Dačkauskas,
Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Rasa Petrauskienė,
laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė ir kt. Bibliotekos direktorius
Juozas Gutauskas pasidžiaugė, kad rajono bibliotekos išsiskiria bibliotekų pažanga, įkurta naujų filialų,
sėkmingai vykdomas projektas „Biblioteka be sienų“, vyksta daug puikių renginių. Rajono vadovai
pažadėjo, kad bibliotekai dėmesys bus skiriamas ir ateityje.

Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialų renginiai ir parodos
Bibliotekoje atsiveria knygų, žinių, informacijos ir kultūros pasaulis, sukurtas skirtingų
pažiūrų, tautybių, lyčių ir išsilavinimo žmonių. Biblioteka įkvepia bendrauti, ieškoti, kurti. Biblioteka –
daugiafunkcinė erdvė, kur saugomos senos ir kuriamos naujos istorijos, kur mezgasi pažintys, kur
formuojasi įpročiai skaityti ir mokytis visą gyvenimą, kur visiems sukuriamos galimybės sužinoti,
sugalvoti, keistis ir dalyvauti bibliotekinėje veikloje. J. Lankučio viešosios bibliotekos filialų darbuotojos
renginius organizuoja bendradarbiaudamos su mokyklomis, kaimo bendruomenėmis, kultūros centrais,
Jono Lankučio viešosios bibliotekos skyrių specialistais. 2015 metais filialų bibliotekose buvo
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organizuojami įvairūs renginiai: parodos, vietinių kraštiečių pagerbimo šventės, susitikimai su rašytojais,
tautodailininkais, menininkais, savo krašto kūrėjais, tautodailininkais. Šioms progoms paminėti rengiami
literatūriniai vakarai, minimi rašytojų jubiliejai, valstybinės ir kalendorinės šventės.
Vaizdiniai renginiai mažiausiai kainuojanti ir skaitymą populiarinanti priemonė. 2015 m.
rajono bibliotekose veikė spaudinių, įvairaus meno dirbinių parodos, vyko jų pristatymai, aptarimai. Buvo
organizuojami renginiai skirti žymių rašytojų jubiliejams paminėti: Antanui Biliūnui – 110, Antanui
Baranauskui – 180, Antanui Miškiniui – 110, Aleksandrui Stulginskiui – 130, Justinui Marcinkevičiui –
85, H. K. Andersenui – 210, D. Poškai – 185, Pauliui Širviui -95 ir kt. 2015 m. organizuoti renginiai,
skirti: Liaudies tradicijoms ir papročiams, Šv. Agotos, Duonos dienai, Tarptautinei vaikiškos knygos
dienai, Nacionalinei bibliotekų savaitei, Europos dienai, Kalbos ir knygos dienai, Motinos dienai,
Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai, Knygų Kalėdoms, ir t.t.
Rajono žmones filialų darbuotojai kvietė lankytojus į renginius, kurie įdomūs to krašto, tos
vietovės žmonėms. Gyventojų kultūriniai poreikiai, kas metai auga, didėja, todėl bibliotekoms svarbu,
kad organizuojami kultūriniai renginiai būtų įvairūs, įdomūs. Rajono filialų bibliotekos kvietė į renginius
visų amžiaus grupių žmones, savo nuolatinius lankytojus bendrauti, dalintis įspūdžiais apie perskaitytas
knygas, aplankyti parodas, sudalyvauti organizuojamose renginiuose, susipažinti su šiuolaikinės
bibliotekos informacinėmis paslaugomis ir technologijomis.
Sausio 23 dieną Šalpėnų filiale vyko popietė- susitikimas su visiems gerai pažįstamu
tremtiniu, Gargždų miesto garbės piliečiu Česlovu Tarvydu. Skaudi tema daugumai žmonių, palietusi ne
vieną tuometinės Lietuvos šeimą. Kad ta istorinė praeitis išliktų ir ateinančioms kartoms, dažnas
bibliotekų svečias, kuris pasidalija savo išgyvenimais ir prisiminimais.
Šalpieniškius gerbiamas svečias lanko ne pirmą kartą, tad klausimų kyla
įvairių. Mažojo popietės dalyvio Ugniaus klausimai ,,ką ten valgėte, ar
sutikote meškų ir kaip miegojote vagone???“

Česlovą privertė net

nusišypsoti pasakojant apie sunkią tremtinio dalią.
2015 metais sausio 28 dieną Dovilų bendruomenei ir mokyklos kolektyvui
pristatyta nauja Albino Klizo knygos „Išlįsdavau iš kanapių“. Renginyje dalyvavo
Klaipėdos rajono meras V. Dačkauskas, Dovilų seniūnijos seniūnė N. Ilginienė, Jono
Lankučio VB direktorius J. Gutauskas, pavaduotoja D. Ciparienė, Dovilų mokyklos
direktorius A. Grimalis ir mokytojai, Dovilų bendruomenės nariai. Pristatymo metu knygos
autorius įdomiai ir šmaikščiai pristatė savo kūrybą, kuri glaudžiai siejasi su Klaipėdos
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rajono žmonių gyvenimu. Renginio pabaigoje svečiai dėkojo autoriui už įdomų knygos pristatymą ir
linkėjo kūrybinės sėkmės.
Vasario 12 dieną J. Lankučio viešosios bibliotekos Venckų filiale vyko popietė „Duonos
duonelės burtai“. Susirinkusieji klausėsi pasakojimų apie duonos puoselėjimo
tradicijas, Venckų kaimo duonos kepimo meistrė atskleidė įspūdingo dydžio
duonos gaminimo receptą, į kurį dedami net 2 kilogramai miltų. Drąsiausieji
pasitelkę savo skonio receptorius bandė spėti kokią duoną kramto, naminę ar
ne. Uždavinėjo vieni kitiems klausimus, į kuriuos rasdavo ir atsakymus.
Judrėnų bibliotekoje vasario 20 dieną vyko popietė suaugusiems „ Keturiasdešimties dienų
pasiruošimo Velykų šventei laikotarpis. Tradicijos ir papročiai “. Viena didžiųjų krikščionių metų šventė
Velykos, turinti gilias tradicijas ir papročius. Kiekvienas ateidamas į popietę
atsinešė daug minčių iš savo vaikystės. Renginio metu kiekvienas papasakojo
kaip seniau švęsdavo ir kokius valgius ruošdavo Velykoms savo šeimose.
Šventinę nuotaiką papildė mūsų pačių dainuojamos dainos, mįslės, minklės.
Smagus pasibuvimas prie arbatos, namuose keptų pyragų, sūrio, saldainių sušilo ne tik kūnas bet ir siela.
Kovo 24 dieną Priekulės bibliotekos lankytojams galėjo grožėtis ilgai lauktų,
naujų tautodailininkės Jūratės Mierkienės edukacinių pamokėlių. Prieš kelias
savaites menininkė mokė bibliotekos lankytojus japoniško knygos įrišimo, o jau
kovo 24 dieną rodė kaip patiems pasidaryti skirtukus. Čia dalyviai taip
pat turėjo pasitelkti vaizduotę ir išradingumą. Dalyvavusieji buvo
patenkinti kokybiška ir produktyvia pamokėle bei nauja patirtimi.
Lietuvos bibliotekininkų draugija 2015 metų balandžio 23-29 dienomis skelbė 14-ąją Nacionalinę
bibliotekų savaitę „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“. Šiandien bibliotekos – tai daugiau,
nei pastatai, ir daugiau, nei lentynos su knygomis. Tai laisvė rasti informaciją kur ir kada bebūtum, tai
galimybė prieiti prie milžiniškų mokslinės informacijos duomenų saugyklų, prie unikalių skaitmeninio
kultūros paveldo archyvų. Tai fizinė ir virtuali aplinka mokymuisi, kūrybinei ir socialinei asmenybės
raiškai.
Balandžio 25 d. Endriejavo bibliotekoje vyko literatūrinis renginys „Kelionė A. Žemgulio
kūrybos keliu“, skirtas Nacionalinės bibliotekų savaitei
paminėti. Renginio metu prisiminta kraštiečio Antano Žemgulio
kūrybą,

susipažinta

su

rašytojo

asmeninio

gyvenimo

akimirkomis. Susirinkusiems pristatyta paskutinė autoriaus
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išleista 2013 m. knygą „Paskui laiką“. Ją pristatė devintokė Paula Vainoriutė, kuri išraiškingu skaitymu
paskaitė keletą ištraukų iš šios knygelės. Devintokė Karolina Kubiliūtė žemaitiškai pasakojo mūsų senolių
atsiminimus, apie anuomet vykusias veselęs (tuoktuves), jų tradicijas ir papročius.
Informacinė popietė „Žmogus informacinėje visuomenėje: teisiniai aspektai“ balandžio
28 d. vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės metu. Dauparų bibliotekoje gyventojai klausėsi paskaitų
– „Žmogaus teisės visuomenės informavimo priemonėse“ ir „Nepilnamečių apsauga nuo žalingos
informacijos“, kurias skaitė teisininkė Andžela Šakinienė. Ji supažindino, kokia informacija, kokių
teisės aktų laikantis gali būti publikuojama visuomenės informavimo priemonėse, kokia informacija
žalinga nepilnamečiams. Visi J. Lankučio viešosios bibliotekos filialai šiai Nacionalinei bibliotekų
savaitei, skiria ypatingą dėmesį. Rengia viktorinas, knygų dovanojimosi ir keitimosi akcijas, kviečia
bibliotekoje apsilankyti skolininkus ir kt.
Jau tradicija tapo, kad J. Lankučio viešosios bibliotekos ir padalinių
darbuotojai, šią datą pažymi išskirtinai.
Balandžio

29

bibliotekininkai

d.

Klaipėdos

Nacionalinės

rajono
bibliotekų

savaitės metu, vyko į Drevernos biblioteką. Darbuotojai turėjo galimybę
pasigrožėti Drevernos bibliotekos patalpomis, kurios 2014 metais
renovuotos. Vykusio seminaro metu aptarti vykdomi projektai, renginiai. Renginio metu įteiktos
nominacijos bibliotekininkams už pažangias veiklas. Gintaro edukacinę programą pristatė juvelyrė iš
Svencelės Renata Jaurienė. Vėliau klausėsi paskaitos „Kodėl žiniasklaida meluoja“. Apie save ir savo
paskutinę publicistikos knygą „Mano didžioji nuodėmė, žurnalistika“ pasakojo rašytoja, žurnalistė
Audronė Urbonaitė.
Mylinčios moterys savo rankomis kurti stebuklus ir džiuginti aplinkinius
birželio 22 dieną jau tradiciškai kviečiamos dalyvauti
Dovilų miestelyje socialinėje akcijoje „Mezgimo suolelis“.
Pasaulinės mezgimo viešumoje dienos proga jau antrus metus
iš eilės renkasi moterys, siekiančios parodyti, kad mezgimas
nėra uždaras ir nuobodus užsiėmimas, o kaip tik skatina bendravimą ir bendradarbiavimą.
Moterys mezgė, kūrė raštus, dalijosi patirtimi ir gėrė arbatą. Dovilų bibliotekoje spalio
30 dieną vyko renginys „Bobų vasara“. Renginio tikslas buvo rudens gėrybių apvainikavimas ir
šauniausio recepto rinkimai. Į renginį dalyvės atvyko nešinos savo rudens gėrybėmis iš rūsio. Moterys
degustavo viena kitos konservuotas gėrybes, dalijosi patirtimi ir receptais. Renginio metu išrinktas
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skaniausias rudens gėrybių patiekalas. Juo tapo saldžiarūgštis daržovių troškinys su konservuotais
ananasais.
„Uždėk savo vardui karūną, nukaldinęs ją iš vertingų darbų...“ - tokiais žodžiais rugpjūčio
12 dieną buvo kreiptasi į Endriejavo seniūnijos Laimas ir Laimutes, susirinkusias miestelio bibliotekoje.
Tai pirmas tokio pobūdžio organizuotas renginys ir gal tapsiantis tradiciniu. Pasirodo, Endriejavo
seniūnijoje gyvena 18 Laimų ir Laimučių bei 5 Laimonai. Visiškai atsitiktinai nugirdusi jog seniūnijoje
yra nemažai Laimų, tad kodėl nesusitikus joms kartu viename būryje, suburti visas bendravardes bei kartu
pasidžiaugti jų darbais, prisiminti senąsias vardinių tradicijas, bei
atskleisti slaptus talentus. Pasidžiaugti išties buvo kuo – devynios
Laimos kaip įmanydamos stengėsi įrodyti, jog yra laimingos kartu su
tėvelių suteiktu prasmingu vardu į gyvenimą atsinešusios netradicinių
gebėjimų. Smagu buvo klausytis savo kūrybos eilėraščių bei
miniatiūrų, dainuojamų dainų, malonu buvo ragauti gardžius pyragus, naminę duoną ir keistis receptais.
Buvo menamos mįslės ir minklės, sprendžiami galvosūkiai, klausomasi pasakojimų, džiugino išradingai
sukomponuotomis lauko gėlių puokštėmis. Visą renginį iš šalies stebėjęs vienintelis vyras Petras
Puidokas, visas varduvininkes apdovanojo suvenyrais su mūsų miestelio atributika ir palinkėjo, kad nė
viena Laima niekada neišsižadėtų Endriejavo, kad būsimos mamos savo dukras kuo dažniau pavadintų
šiuo laimę ir sėkmę nešančiu vardu. Netradicinė aplinka, nuoširdus bendravimas, netikėti atsivėrimai ir
prisipažinimai – viskas taikė tiesiai į susirinkusiųjų širdis, juk iš tiesų ne vardas puošia žmogų – tik pats
žmogus renkasi, kokią karūną nukalti savo vardui.
Girinikų biblioteka organizavo susitikimą su mamytėmis bibliotekoje. Organizuota ,,Pyragų
diena“, kurios metu buvo renkamos lėšos ,,Išsipildymo akcijai“. Surinkta ir į išsipildymo akcijos sąskaitą
pravesta 81€.
Pėžaičių filiale bibliotekoje vyko renginys-popietė „Rudens gėrybės ant mūsų stalo“.
Rinkosi būryn, pačios aktyviausios kaimo moterys pakvietusios ir savo artimiausias kaimynes, maloniam
pabendravimui, pasidalinimui gaminamų valgių receptais iš savo išaugintų sodo –daržo gėrybių.
Ragavome Rūtos cukinijų suktinukų, Albinos patiekalų su grybais, Reginos, Aldonos įvairių uogienių.
Irena vaišino sultimis iš įvairių daržovių-uogų-vaisių. Gabios mūsų moterys,
nagaili laiko, nestokoja išmonės. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio
bibliotekos – filialai organizuoja jau tampančiais tradiciniais renginiais apie
sveiką gyvenseną, sveiką mitybą, senolių tradicijas ir papročius.
Vėžaičių filialas pakvietė savo skaitytojus į popietę „Arbata –maistas ar vaistas“. Prie arbatos puodelio
miestelio gyventojai bendravo su Gargždų sveikuolių klubo „Garizda“ pirmininke , UAB „Žolinčius“
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direktore G. Rauktiene. Bibliotekoje vyko renginys „Nori būti graži Ir nežinai
kaip? Ateik ir sužinok…“ Renginio metu miestelio skaitytojos susipažino su
kosmetika moterims.
Lapkričio

20

dieną

Drevernos

bibliotekoje

gvildentas

atsitiktinumai apie Dreverną. Kai prieš keletą metų bibliotekoje atsirado šio rašytojo knyga „Šiaurės
Sachara“, kurioje paminėta ir Dreverna, o pagrindinis veiksmas ir veikėjai mūsų kaimynai neringiškiai,
kilo didžiulis susidomėjimas ir knyga, ir autoriumi – iki šiol negirdėtu, nematytu... Padedami tuometinės
J. Gižo muziejaus darbuotojos Valentinos Žigienės, sužinojome, kad tai Klaipėdoje gyvenantis, pusiau
šišioniškis rašytojas. Netrukus radome ir kitas jo knygas, ne mažiau įdomias, intriguojančias, aprašančias
Mažosios Lietuvos žmonių gyvenimiškas istorijas. Jos tokios įtaigios, tikroviškos, kad nekantravome
susitikti su pačiu kūrėju, išsiteirauti apie veikėjų prototipus ir pan. Susitikimas praėjo nepaprastai šiltai,
jaudinančiai – rašytojas patenkino mūsų smalsumą ir pasakojo apie save, savo
vokiško kraujo turinčią mamą, gyvenimą Šilutėje ir, aišku, kūrybą. Aktorė
Regina Arbačiauskaitė, rašytojo bendražygė, kuri ir pirmoji rašytojo knygų
skaitytoja, ir įkvėpėja, ir kritikė, kerinčiu balsu skaitė ištraukas iš knygų,
pjesių... Biblioteka iš autoriaus gavo visą krūvą dovanų – retus savo knygų
egzempliorius, šiltus linkėjimus mums visiems.
Gruodžio 2 d. Dovilų bibliotekoje buvo pristatyta pirmoji miestelio gyventojos Donatos
Kontenienės knyga „SEPTYNETAS“. Tai erotinis romanas, kuris, pasak autorės, ilgai brendo galvoje,
kol sugulė į knygą. „Netikėjau sulauksianti tokio populiarumo ir kai internete ją pamačiau perkamiausių
knygų dešimtuke, ir kai perskaičiau skaitytojų komentarus, buvau maloniai nustebinta“ – kalbėjo autorė.
Kad susidomėjimas yra didžiulis parodė ir skaitytojai, gausiai susirinkę į knygos pristatymą. Jie vos tilpo
bibliotekoje. Autorę sveikino Dovilų seniūnijos seniūnė N. Ilginienė,
bendruomenės pirmininkė Š. Petruškevičienė, miestelio bibliotekininkė
E. Žukauskienė, šeimos nariai ir draugai. Visi linkėjo nenustoti rašyti.
Tą pažadėjo ir pati autorė, išdavusi paslaptį, jog „Septyneto“ istorija
nesibaigia paskutiniu šios knygos sakiniu.
Prisimintos tautos tradicijos ir papročiai. Lapių biblioteka gruodžio 16 dieną R. G Rusteikų
sodyboje „Prie šaltinio“ vyko adventinis vakaras senjorams „Pabūkime kartu“. Vakare dalyvavo
„Vaivorykštės“ gimnazijos vokalinis ansamblis, „Cyrulelis“ iš Gargždų. Senjorai pasidalijo prisiminimais
iš savo vaikystės, dainavome dainas, spėjome mįsles.
Žadeikių bibliotekoje gruodžio 16 dieną vyko popietė „Mano mėgstamiausias užsiėmimas“,
kurio metu buvo kalbama apie bendruomenės narių pomėgius. Buvo malonu išgirsti, kad daugumos
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bibliotekos skaitytojų mėgstamiausias užsiėmimas - skaityti knygas. -Skaitydami knygas, galime atsidurti
tame knygos pasaulyje, mintimis įsilieti į veiksmą. Be to galime apsilankyti įvairiose pasaulio kraštuose,
ko įprastame gyvenime niekad dar nebuvo ir gal nebus. Knygos padeda įgyvendinti neįgyvendinamas
svajones. Kartais negalime neperskaitę knygos eiti miegoti – dėstė savo mintis, viena iš renginio dalyvių.
Gruodžio 18 d. Veiviržėnų filiale vyko popietė „Kalėdų tradicijos mano šeimoje“. Susirinko
gausus būrys veiviržėniškių pasišnekėti apie Šv. Kalėdų tradicijas, papročius, apie Šv. Kalėdų reikšmę
žmogaus gyvenime. Kiekvienas atsinešė po Kalėdinį patiekalą. Aptarė Kalėdų valgius - skanius, riebius,
namie gamintus. Moterys dalijosi patiekalų receptais, mokė viena kitą kaip
papuošti kalėdinį stalą. Skambėjo kalėdinės dainos. Kad būtų įdomiau,
suorganizavome viktoriną. Susirinkusieji turėjo atsakyti į klausimus.
Tradicijų ir papročių temas tęsė Agluonėnų, Daukšaičių, Girininkų, Pėžaičių,
Tilvikų, ir kt. filialai.
Daug ir įdomių organizuota vaizdinių parodų. Eksponuojama buvo ne tik dokumentai, bet
įvairūs dirbiniai, tautodailininkų darbai, meno mylėtojų darbai, pavienių žmonių pomėgiai ir kt. dirbiniai.
Aglonėnų filialas organizavo susitikimą ir parodos eksponavimas „Papuošalų pasaulis“. Jurgita
Kupšiene, pasidalijo savo pomėgiu apie papuošalų darymą. Eugenijaus Šuldiakovo piešinių parodos
pristatymas ir eksponavimas vyko Daukšaičių bibliotekoje „Atvaizdai iš praeities“. Žagatpurvių kaimo
(Šilutės raj. ) kapinaitėse rastas ant žemės gulintis nulaužtas kryžius.Su bičiuliais atstatė juos, o su dukra
atstatytus kūrinius nudažė ir taip prikėlė antram gyvenimui. E. Šuldiakovas
pasakojo: - „Grožėjausi atliktu darbu ir supratau, kad būtina surengti parodą ir
supažindinti žmones su nepaprastais senosios kalvystės darbais.Tikiu, kad mano
paroda padės suvokti, kokį unikalų ir įdomų paveldą mes turime išsaugoti ir
palikti ateinančioms kartoms“. Paroda paliko didžiūlį įspūdį kaimo bendruomenei.
Endriejavo bibliotekoje buvo eksponuojama knygų paroda „Viskas
apie žvejybą“, skirta Žvejų dienai paminėti. Išreklamuotos 8 knygos. Malonu
matyti, kai atėję tiek jaunieji lankytojai, tiek suaugę pavarto knygeles, o
kartais net pasiima į namus paskaitymui. Diskutuota bei pasidalina savo
žūklės įspūdžiais ir prisiminimais.
Bibliotekose vaikai kartu su suaugusiais kūrė
Kalėdines eglutes, Kalėdinius žaisliukus. Daugumos Klaipėdos
rajono filialų darbuotojai ir skaitytojai įsijungė į miestelio,
kaimelio organizuojamų švenčių organizavimą ir dalyvavimą.
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5.4. DARBAS SU VAIKAIS
2015 metais vienas iš pagrindinių darbo su vaikais tikslų – skaitymo skatinimas. Vaikai
apsilankę bibliotekose dalijosi savo perskaitytų knygų personažų nuotykiais ir išgyvenimais. Apsilankę
bibliotekose vaikai pasakojo apie savo perskaitytas istorijas, kūrė knygų personažus. Bibliotekose vaikai
yra laukiami, laukiami jų tėveliai ir seneliai bei kiti artimi šeimos nariai. 2015 metais daug įdomių veiklų
vyko bibliotekose: pokalbiai, knygų aptarimai, trumpi vaidybiniai spektakliukai, viktorinos, susitikimai
su žymiais žmonėmis. Vaikų literatūros skyriuje įkurtas bendruomenės „Hub‘as“ „Atrask savo saviraiškos
kodą“, t. y. sukurta nauja kūrybinė-informacinė-technologinė erdvė, kurioje galėjo jaunimas ir vaikai
susitikti, eksperimentuoti, kurti idėjas ir jas įgyvendinti, dalintis žiniomis, mokytis ir mokyti, daryti tai,
kas jiems labiausiai patinka. Biblioteka tampo neformalaus švietimo ugdymo centru, įdiegianti naujovę –
penkių savaitės dienų ciklą nuo pirmadienio iki penktadienio, kai kiekviena diena turi vis kitokį ugdymo
veiklos kodą. Projekto ašis – „Hub‘as“, kai sukuriami nemokami materialieji Bibliotekos ištekliai ir
nemokamos individualius vartotojų interesus atitinkančios paslaugos ir veiklos.
2015 metais darbui su vaikais buvo siekiama:
 skatinti kasdieninio skaitymo pavyzdį;
 sudaryti tinkamas sąlygas skaitymui;
 pasirūpinti, kad pakaktų vertingų, aktualių knygų, žurnalų;
 siūlyti kalbėti apie skaitomą literatūrą, ją aptarti, vertinti skaitomus tekstus;
 nuolat priminti, kad skaitymas – būdas bendrauti, suprasti pasaulį ir save;
 raginti vaiką klausti ir klausti patiems;
 skaitymui ir pokalbiams išnaudoti kiekvieną progą;
 raginti vaikus papasakoti perskaitytą istoriją, sekti, kurti pasakas;
 vystyti kalbos įgūdžius, gebėjimą suprasti tekstus, lavinti vaikų gebėjimą sutelkti dėmesį, plėsti
jų skaitymo lauką;
 skatinti vaikus skaityti, padėti jiems orientuotis knygų pasaulyje;
 vystyti mąstymo įgūdžius, gebėjimą samprotauti ir mąstyti kritiškai, ugdyti atvirumą naujoms
situacijoms ir naujiems žmonėms.
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5.4.1. Skaitytojų vaikų aptarnavimo rodikliai
2013 metai
SVB vaikų
skyrius
PMF
KFB
RVB

Vaikų
Vaikų
skaičius
vartotojų
(mikrorajone)
2651
1201

Sutelkimo %

45

20544

17773

668
5602
8921

45
39
41

3759
70948
95251

6868
63819
88460

303
2188
3692

Išduotis

Lankytojų
skaičius

Rajono bibliotekose per 2015 m. sutelkta 41 % rajono vaikų. Klaipėdos rajone bibliotekų
paslaugomis naudojosi 3692 vaikai, jiems išduoti 95251 dokumentas, skaitytojai vaikai bibliotekose
lankėsi 88460 kartų. Jono lankučio bibliotekos vaikų literatūros skyriuje lankosi ne tik moksleiviai, bet ir
studentai, suaugę žmonės. Nuo 2012 metų Vaikų literatūros skyriuje įdiegta automatizuota skaitytojų
aptarnavimo posistemė (LIBIS). Lyginant rodiklius, vaikų sutelkimą RVB sistemoje, vartotojų sutelkimas
didėja, tačiau išduoties ir lankomumo rodikliai mažėja. Įtakos tam turi naujų komunikacijų gausa.
Išduoties ir lankomumo rodikliai sumažėjo 2015 metais. Vaikų sutelkta 189 vartotojai (2014 m. – 3503
vartotojai), dokumentų išduotis sumažėjo 2439 fiz. vnt. (2014 m. – 97690 fiz. vnt.), vaikų lankytojų
skaičius sumažėjo 9036 (2014 m. – 97496 lankytojas). Vaikų sutelkimo procentas išlieka stabilus(kelių
procentinių dalių pakilime).

VAIKŲ VARTOTOJŲ SKAIČIUS
2015m

2014m

2013m

SVB
PFB
KFB
RVB
2015m

RVB
3692

KFB
2188

PFB
303

SVB
1201

2014m

3503

2040

291

1172

2013m

3553

2109

276

1168
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Per 2015 metus vaikų literatūros skyriuje apsilankė:
 Pagal dienoraščio registraciją 15 suaugę skaitytojai;
 144 ikimokyklinio amžiaus vaikai;
 629 1-4 klasių mokiniai;
 428 5-8 klasių mokiniai.
2015

metais

didesnį

dėmesį

skyrė

darbuotojai

internetiniams

tinklalapiams

www.facebook/vakaivb, www.facebook/infotaskas, kuriuos ypatingai pamėgo vaikai ir jaunimas. Čia
reklamuojami organizuojami renginiai, gautos naujos knygos, skaitytojų pageidaujama literatūra,
skelbiamos įvairios akcijos, konkursai, įvairios transliacijos, bei raginami bibliotekos skolininkai atnešti
paimtas ir ilgą laikotarpį negrąžintos bibliotekos knygos.
Per 2015 metus Priekulės miesto bibliotekoje apsilankė vaikų:
 Pagal dienoraščio registraciją 303 skaitytojai vaikai;
 41 ikimokyklinio amžiaus vaikai;
 123 1-4 klasių mokiniai;
 139 5-8 klasių mokiniai.

Per 2015 metus kaimo bibliotekose apsilankė vaikų:
 Pagal dienoraščio registraciją 2188 skaitytojai vaikai;
 415 ikimokyklinio amžiaus vaikai;
 937 1-4 klasių mokiniai;
 836 5-8 klasių mokiniai.
Per 2015 metus rajono bibliotekose apsilankė vaikų:
 Pagal dienoraščio registraciją 3692 suaugę skaitytojai;
 600 ikimokyklinio amžiaus vaikai;
 1689 1-4 klasių mokiniai;
 1403 5-8 klasių mokiniai.
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5.4.2. Renginiai vaikams
Renginių
Renginių
skaičius
skaičius vaikams
338
rajono
bibliotekose

Žodiniai
renginiai

Vaizdiniai
renginiai

Lankytojų
skaičius

196

142

9207

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko 54 renginiai:
 26 žodiniai renginiai;
 28 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 7;
 Renginiuose dalyvavo 3835 lankytojai.
Priekulės miesto filiale vyko 21 renginiai:
 12 žodinių renginių;
 9 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 4;
 Renginiuose dalyvavo 270 lankytojų.

Kaimo filialuose suorganizuota 263 renginiai:
 158 žodiniai renginiai;
 105 vaizdiniai renginiai, iš jų meno parodos – 12;
 Renginiuose dalyvavo 5102 lankytojai.
Viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose nuolatinis dėmesys skiriamas vaikams, jų pomėgiams,
skaitymo skatinimui bei užimtumui. 2015 metais buvo organizuojami įvairūs renginiai, parodos,
neformalūs, įvairaus pobūdžio būreliai, akcijos, viktorinos, knygų aptarimai, edukaciniai užsiėmimai,
vaikų literatūros skyriuje veikė vasaros meninio užimtumo vaikų stovykla. Renginių pagalba rajono
bibliotekos padėjo vaikams formuoti ir plėtoti vaikų pomėgius, skatino susidomėjimą literatūra ir menais,
lavino vaikų vaizduotę ir kūrybingumą. Mažieji lankytojai randa sau mielų užsiėmimų: kuria mini lėlių
teatro pasirodymus, skaito savo kūrybos ir poetų eiles, ieško informacijos enciklopedijose, žodynuose,
žinynuose, talkina „knygelių taisykloje“. Bibliotekos renginiai suteikia vartotojams, vaikams galimybę
gauti naujos informacijos, skatinti kūrybos pažinimo visapusiškumą, kūrybiškumą, į kultūrinį gyvenimą
įtraukti ne tik vaikus ir jaunimą, bet ir suaugusius, stiprinti jų norą skaityti, puoselėti kalbą, kultūringai
leisti laisvalaikį.
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Renginiai Vaikų literatūros skyriuje
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius,
bendradarbiavo su Gargždų miesto darželiais „Ąžuoliukas“, „Gintarėlis“, „Saulutė“, „Naminukas“ ir
rengė žaismingus ir kūrybingus renginius. Tiek mažas tiek suaugęs šio skyriaus skaitytojas buvo
supažindintas su rengiamais užsiėmimais, pažadintas skaitymo malonumo jausmas. 2015 metais visoms
ikimokyklinėms darželio grupėms ir jų vadovams pristatėme edukacines valandėles, o taip pat naują
bibliotekos projektą „Bendruomenės „HUB‘as bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“, kurį
įgyvendinant įsigijome interaktyvų ekraną su mokymo programomis. Padirbėti prie ekrano buvo įdomu
visiems: ir mažiems, ir dideliems. Tai puiki naujovė ikimokyklinio amžiaus ir
pradinių klasių moksleivių ugdyme. Populiarinant bibliotekos veiklą buvo
reikšminga draugystė su Gargždų laisvalaikio centro dizaino būreliu (vadovė
Rasa Buivydienė), kurie naudojosi bibliotekos patalpomis, kol jų pastatas buvo
renovuojamas. Nauja ir įdomi bibliotekos veikla 2015 metais – robotikos studija, kuriai vadovavo vyr.
mokytojas Aurimas Mikužis.
Vaikų literatūros skyrius įsikūręs atskirame dviejų aukštų pastate. Pastatas renovuotas 2009
metais, atlikta daug pakeitimų lankytojų patogumui, sukonstruotos atviros erdvės, nupirkti nauji baldai.
Pirmame aukšte išsidėstęs ikimokyklinukų, I-IV klasių knygų fondas, žaisloteka, kompiuterių klasė,
interaktyvus ekranas. Antrame bibliotekos aukšte V – VIII klasių knygų fondas, renginių salė, speciali
erdvė jaunimui, kompiuterių klasė, įgarsinimo aparatūra.
2015 metais Vaikų literatūros skyrius organizavo ciklinius, pastovius
renginius, kurie susilaukė gausaus vaikų skaičiaus. Kartą į mėnesį vyksta įvairiomis
temomis vyksta Kūrybinės valandėlės: „Dovana geriausiam draugui”,
„Karpinių pasaka”, „Šiaurės šalių herojai piešiniuose”, „Šventinio žaisliuko
kūrimas” ir kt. Mylimiausias skaitytojų užsiėmimas, kuriuos organizuoja ir praveda skyriaus vedėja
Daiva Ringienė ir jos pavaduotoja Albina Ananjeva. Kiekvieno susitikimo metu vaikai sukūrė po darbelį
– paveikslą, žaislą, papuošalą ir kitų praktiškų daiktų sau ar dovanoms savo šeimos nariams. Užsiėmimo
metu vaikai lavino kūrybiškumą, demonstravo savo sugebėjimus, susipažino su įvairiomis darbelių
gaminimo technikomis, išmoko jiems neregėtų dalykų, o svarbiausia turiningai praleido laisvalaikį.
2015 metais kiekvieno mėnesio pirmadienį, ketvirtadienį savo veiklą
tęsė Gargždų Laisvalaikio centro Dizaino būrelis, vadovė Rasa Buivydienė. Tai
buvo puiki proga visiems: ir darbuotojams, ir būrelio lankytojams, ir skaitytojams
įsijungti, bendrauti, įsigilinti, pažinti vieni kitų veiklas. Vaikų literatūros skyriaus
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ir dizaino būrelio veikla susijungė. Jaunieji skaitytojai galėjo domėtis, lankytis dizaino būrelyje, o jaunieji
dizaino būrelio dailininkai papuošė biblioteką savo darbais, aktyviai su vadove dalyvaudavo bibliotekos
organizuojamuose renginiuose. „Kalėdų pasaka“- tai dovana - pristatymas visiems susirinkusiems į
jaukią Kalėdinę šventę.
Kartą per savaitę renkasi Jaunųjų skaitytojų klubas – tai patys mažiausi skaitytojai, ir patys
sumaniausi, aktyviausi padėjėjai bibliotekos veikloje. Skyriaus darbuotojai subūrė vaikus, turint tikslą
įdomiau pristatyti biblioteką, supažindinti vaikus su bibliotekos teikiamomis paslaugomis, suteikti
vaikams progą atrasti save, patirti daugiau atradimų, kad galėtų draugauti su knyga. Organizuojant klubo
veiklą, visada rėmėmės vaikų nuomone, jų pasiūlymais, norais. Jurmena (3 klasė) ir Roberta (5 klasė) puikios jaunosios aktorės suvaidinusios spektaklį „Išsilavinės vilkas”. Renginių vedėjos: Arnas (3 klasė),
Viltė (1 klasė), Akvilė. Dailininkai: Ajanta (2 klasė), Auksė (2 klasė), Evita (1 klasė), Rimantė (5 klasė),

Evelina (1 klasė). Įvairių darbelių autoriai: Gabrielė (5 klasė), Skaistė (5 klasė) ir kt. Penktadienismuzikos diena, vaikai dainuoja, klausosi pasakų, žiūri filmus, mokosi įvairiausių šokių. Jie puikūs,
darbštūs, draugiški mažieji bibliotekos bičiuliai.
Kiekvieną savaitės šeštadienį vaikai puikiai laiką leidžia „Robotikos“ pamokėlėse. Robotikos
studijos įkūrėjas, vyr. mokytojas Aurimas Mikužis sakė, kad jo, kaip mokytojo tikslas - sudominti,
įtraukti, sukurti galimybes augti ir tobulėti vaikui, pasitelkiant naujas
technologijas. Robotikos būrelių metu mokytojas siekia, jog vaikai būtų ne
vartotojai, o kūrėjai, kad jaunieji gargždiečiai įsijaustų į robotikos būrelių
veiklas, kad noriai įsijaustų į išradėjo poziciją, kad noriai parodytų savo
tėveliams ką sukonstravo ir ką išmoko programuodami.
Sausio 30 dieną Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Jono
Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius ir rajono lietuvių kalbos metodinis būrelis,
organizavo mokinių Meninio skaitymo konkursą- šventę. Mokiniai buvo skatinami domėtis literatūra,
kurioje puoselėjamas meninio žodžio suvokimas, ugdoma iškalbinga ir
mąstanti individualybė. Šiais metais susirinko dvidešimt 5 -12 klasių mokinių
- skaitovų, jų mokytojų. Daugiausia meniniam skaitymui pasirinkta prozos
tekstų: S. Šaltenio, B. Vilimaitės, V. Žilinskaitės, I. Simonaitytės ir K.
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Gudonytės. Kūrybiško skaitymo šventė paįvairino Gargždų „Vaivorykštės” gimnazijos skudutininkų ir
kanklininkų ansamblių pasirodymai: vadovės,mokytojos Jūratė Surblienė ir Laima Rimkienė).
Kovo mėnuo vaikams buvo ypatingai dosnus. Mažųjų skaitytojų laukė staigmena. Į Vaikų
literatūros skyrių atkeliavo ypatingas svečias - „Drakoniuko“ teatriukas iš
Kauno. Visiems visiems teatras pristatė naują spektaklį „Kas aš arba Dainulių
miško pasaka“, kuriame nuotaikingai ir muzikaliai atskleidė itin aktualias
pritapimo prie kitų, draugystės, savęs pažinimo problemas. „Ar kada svajoji
apie svajonių žirgą?‘‘Į tokį klausimą pirmiausia turėjo atsakyti mokiniai, kviesti dalyvauti piešinių
konkurse „Mano svajonių žirgas“ kovo mėnesį. Renginio iniciatoriai verslininkai Lina ir Ovidijus
Jankauskai į apdovanojimo ceremoniją pakviestė konkurso laureatus, kuriems
atiteko ypatingi prizai- ekskursija po Lietuvos žirgynus. Kovo 27 d. Vaikų
literatūros skyriaus darbuotojos pasitiko priešmokyklinių grupių ugdytinius ir
pedagoges, iš visų keturių ikimokyklinių įstaigų. Ugdytiniai atvyko su gera
nuotaika – biblioteka visiems jau pažįstama, o keletas vaikų jau skaito čia
,,gyvenančias“ knygeles. Bet svarbiausia, visi žinojo, kad čia vyks draugystės šventė „Būk mano
draugas“. Bendra veikla skatino vaikus plačiau suvokti patyčių ir draugystės prasmę, išreikšti save,
susirasti naujų draugų, geriau susipažinti su biblioteka ir jos darbuotojais, patirti
teigiamų emocijų. Pedagogėms proga dalintis gerąja darbo patirtimi, ieškoti
įvairesnių ir efektyvesnių veiklos formų bei būdų, organizuojant bendras
veiklas.
„Kranto” pagrindinės mokyklos ketvirtokai, vadovaujami aktyvių
mamyčių, dalyvavo viktorinoje „Iš kokių mes knygų“, skirta Knygos dienai paminėti. Mokiniai turėjo
atsakyti į įvairius klausimus ir atlikti užduotis: atpažinti knygų veikėjus pagal trumpą aprašymą, išrinkti
teisingą knygos pavadinimą iš trijų pasiūlytų, surasti veikėjų namus ir veikėjų poras, pabaigti patarlę,
teisingai sudėlioti susimaišiusias eilėraščių eilutes.
Šventinę popietę „Tau, mamyte“ rengta drauge su socialiniu paslaugų centru. Renginio metu
visi renginio dalyviai dainavo, šoko, deklamavo eiles. Po šventinės muzikinės programėlės vaikai savo
gebėjimus demonstravo kurdami puokštę savo mieloms mamytėms, drąsesni
savo jėgas bandė tapydami ant vandens Ebru technika. Gargždų socialinių
paslaugų centro direktorė Viktorija Lygnugarienė visiems vaikams įteikė
padėkas už dalyvavimą.
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2015 metais įgyvendintas informacinio gyventojų skatinimo projektas „Kūrybos mozaika“.
Tikslas -supažindinti mažuosius skaitytojus ir jų tėvelius su vaikiškų knygų autoriumi, dailininku
Pauliumi Juodišiumi. Rugsėjo 11 dieną vyko literatūrinė- muzikinė popietė „Pasakų kūrimo virtuvėlė“,
kurią parengė rašytojas Paulius Juodišius. Tai nuotaikingas, išradingas
literatūrinis –muzikinis renginys, kurio metu jaunieji dalyviai pasijautė tikrais
rašytojais, kompozitoriais, skatindami savo meninę ir kūrybinę saviraišką.
Spalio mėnuo skaitytojus vaikus kvietė, net į kelis kūrybinius
renginius. Kūrybinėje popietėje „Pasaką kuriu pats“ dalyvavo vaikai iš dienos centro „Pastogė“,
vadovaujami vadovės Liucijos Širvinskienės. Bibliotekos aktyvas kartu su dienos centro globotiniais
skaitė, vartė knygutes. Piešė, gamino knygų personažus. Vaikai, pasidalinę į komandas, demonstravo
ypatingus savo literatūrinius, meninius sugebėjimus, pasakojo savo sukurtas istorijas. Spalio 12 dieną
mažieji skaitytojai dalyvavo popietėje „Kodėl jis man brangus“, kurios metu
buvo pristatyti vaikų mieliausius ir brangiausius žaisliukus. Mažoji Ema savo
lėlės istoriją pasakojo ypatingai jautriai, nes ji buvo ją praradusi, bet dabar abi
vėl laimingos. Rimantė džiaugėsi, kad ji miegodama su savo žaislu „Koala“,
mato tik gerus sapnus. Renginio dalyviai dalyvavo užduočių atlikime, stebėjo filmukus, dainavo dainas
apie draugystę. Bibliotekininkės padėkojo vaikams už nuoširdų dalyvavimą, paragino būti gerais knygos
ir bibliotekos bičiuliais. Spalio 29 dieną vyko konkursas „Sukurk savo siaubo istoriją“. Renginio metu
susirinkę istorijų kūrėjai: Ineta Stalmokaitė, Laurynas Simutis, A. Ročiūtė,
Laurynas Jocys ir kiti bibliotekos skaitytojai šventė Helovyną su užduotimis.
Užduotis – nusispalvinti sau mėgstamiausią šventės kaukę. Vaikai susipažino
su Helovyno atributika, pažaidė smagių žaidimų ir net sulaukė prizų lietaus.
Parašę istorijas, buvo įvertinti ir apdovanoti.
Lapkričio, gruodžio mėnesiais vyko užsiėmimai ir mokymai pagal projektą Bendruomenės
„HUB‘as bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“. „Interaktyvaus
ekrano naudą įvertino pradinukai“. Interaktyvų pamokų privalomus
mokymus išbandė Gargždų „Minijos“ progimnazijos 4 c klasės mokiniai.
Mokytoja Viktorija Dargužienė interaktyvaus ekrano pagalba įdomiai pristatė
pagrindines žinias apie visatą, o vaikai entuziastingai atsakinėjo į pateiktus
klausimus. Toks mokymosi būdas yra piimtinas ir patrauklus, bet svarbiausia
daug lavinimo galimybių.
-„Su knyga draugaut smagiau, su knyga gyvent linksmiau. Tai
Pradėkime skaityti nuo vaikystės,“- bibliotekos Pelėdžiukė pakvietė svečius iš Lapių pagrindinės
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mokyklos tapti gerais bibliotekos bičiuliais. Svečių laukė staigmena - interaktyvioje lentoje paruoštos
užduotys, mokymo programėlės. Mokytojos patvirtino, kad interaktyvus ekranas – puiki naujovė
ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių moksleivių mokyme ir ugdyme.
Gruodžio 07 dieną jaunieji bibliotekos lankytojai susipažino su Klaipėdos rajono policijos
komisariato bendruomenės pareigūne Rasa Jonauskaite, klausėsi jos
pasakojimo apie saugų eismą, atsakinėjo į klausimus, atliko praktines užduotis.
Didelį įspūdį vaikams paliko policijos bičiulio, animacinio filmuko „Policijos
bičiulio Amsio pamokėlės apie saugų eismą“ herojaus Amsio pasirodymas.
Visada energingas gerai nusiteikęs draugiškasis Amsis nuoširdžiai bendravo su vaikais. Tikimės, kad
susitikimai su pareigūne Rasa Jonauskaite Vaikų literatūros skyriuje taps tradicija ir padės vaikams
išvengti nelaimingų eismo įvykių ateityje ir skatins juos tinkamai elgtis gatvėje.
Netradicinė viktorina „Ką žinai apie Kalėdas“ patraukė visų
lankytojų dėmesį. Viktorinos klausimai, tarsi naujametinis papuošalas,
išradingai puošė bibliotekos laiptinę. Bibliotekos vaikų klubo aktyvistės
Roberta, Ajanta, Auksė padėjo visiems norintiems išbandyti savo Kalėdines
žinias. Kvietė atsakinėti į pateiktus klausimus, paklausyti Kalėdinių melodijų.
Renginiai vaikams rajono filialų bibliotekose
Vaikai rajono bibliotekose 2015 metais turėjo galimybes tobulėti, lavinti kūrybiškumą, tenkinti
skaitymo poreikį, turiningai leisti laisvalaikį. Vaikai kaimo bibliotekose yra aktyviausi bibliotekų
lankytojai ir renginių dalyviai. Renginiai vaikams bibliotekoje, bibliotekininkui ypatinga darbo dalis.
Ugdomas ir auginamas busimasis bibliotekos skaitytojas, kuris skatinamas mylėti knygą, domėtis jį
supančia aplinka. Organizuodamos renginius bibliotekos žadina įgimtą vaikų smalsumą ir kūrybingumą,
skatina juos daugiau skaityti, lavinti skaitymo įgūdžius, saviraišką. 2015 metais Jono Lankučio viešosios
bibliotekos filialai – bibliotekos organizavo vaikams įvairius renginius: viktorinas, konkursai, rytmečius,
popietes, knygų aptarimus, teatralizuotus knygų pristatymus, garsinius skaitymus, literatūros parodas ir
jų aptarimus, piešinių konkursus, įvairių darbelių parodas - pristatymus, etnokultūrinius renginius,
šventes, pokalbius, susitikimus su rašytojais ir žymiais žmonėmis. Daug renginių, skirtų kalendorinių ir
valstybinių švenčių paminėjimui, liaudies meno sklaidai. Rajono filialų tikslas – vaikus ir jaunimą
sudominti knyga, skaitymu, optimaliai tenkinti informacinius, skaitymo ir kitus skirtingo amžiaus vaikų
informacinius poreikius.
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Netradiciniai ir netradicinėje aplinkoje vykstantys renginiai
Kartais bibliotekų darbuotojos sumano įvairių atrakcijų, kad sudominti moksleivius
skaityti knygas. Agluonėnų filialas sausio mėnesį organizavo popietę „Nebūk
besmegenis- skaityk knygas!”. Tai buvo Skaitymo virusas“, kuriuo apsikrėtė visi
moksleiviai.
Dovilų bibliotekoje vyko popietė „Lego sėkmės istorija“. Dovilų darželio „Kregždutė“
auklėtiniai kasdien žaidžia Lego kaladėlėmis, tačiau mažai kas žino populiariausio pasaulyje
konstruktoriaus istoriją, o ji išties įdomi. „Boružiukų" grupės
auklėtiniai atvyko į miestelio biblioteką susipažinti su ja. Vaikai
pažiūrėjo animacinį filmuką apie žaisliuko istoriją ir fabriko atsiradimą.
Jie sužinojo, kokioje šalyje pradėti gaminti šie žaislai, kada kompanija
gaminusi baldus pradėjo gaminti žaislus vaikams, kada ir kaip
sugalvotas žaislo pavadinimas, kada atsirado pirmoji plastikinė kaladėlė, pirmasis Lego žmogeliukas,
pirmasis parkas. Vaikai nustebę klausėsi, kad kompanija pasitelkė net aukštąją matematiką, kad
išskaičiuotų įvairias žaidimo kombinacijas.
Vyresnių klasių mokiniams bei tėveliams Endriejavo filialas organizavo Edukacinę viktoriną
„Ką žinai apie arklius ir kitus gyvūnus?“, skirta Šv. Mikalojaus arba
Arklių dienai paminėti. Šv. Mikalojus laikomas keliauninkų globėjų,
todėl nenuostabu, kad jo vardo diena paskelbta Arklių diena – juk šie
taurūs gyvūnai senovėje buvo pagrindinė susisiekimo priemonė.
Viktoriną pravedė ir jai užduotis bei skaidres ruošė nuolatinis
bibliotekos skaitytojas Danielius Einikis. Edukacinės viktorinos labai vaikams reikalingos, nes įgyjama
daug naujų žinių bei patirties. Po žinių patikrinimo visų trijų dalyvavusių komandų nariai buvo apdovanoti
dovanomis, kurias įsteigė bibliotekininkė Rita Žadeikytė ir "Maisto banko" darbuotoja Eugenija
Selskienė.
Veiviržėnų filiale I-IV klasių moksleiviams vyko pamokėlė „Knygutė + Filmukas = Smagi
pamokėlė“. Kiekviena klasė išsirinko po pasakų knygutę ir perskaitė. Bibliotekoje žiūrėjo filmukus
pastatytus pagal perskaitytas knygutes. Antrokai ir pirmokai skaitė knygutes „Katinėlis ir gaidelis“,
„Varna ir sūris“. Trečiokus sudomino „Katės namai“. Ketvirtokams patiko „Našlaitė ir nykštukai“. Buvo
smagu ir įdomu. Vaikai diskutavo, aptarė matytus filmukų herojus, ko galima iš jų pasimokyti. Toks
renginėlis labai sudomino vaikus.
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Vėžaičių filialo darbuotoja savo jauniesiems skaitytojams suorganizavo šventę gandrams. Tą
dieną didysis svečias bibliotekoje buvo gandras. Jis patarinėjo vaikams
kokias ir kodėl reikia skaityti knygas. Trumpai aptarė kokią naudą
duoda knygų skaitymas. Bandė suskaičiuoti kiek bibliotekoje yra
knygelių, kuriuose minimas gandras. O kuo gandras maitinasi ?
Žiūrėjome knygeles, skaitėme eilėraščius apie gandrus.
Viena iš populiariausių datų, tai Tarptautinė vaikiškos knygos diena. Ši diena rajono filialuose
minima įvairiais renginėliais: spektakliukais, knygų aptarimais, konkursais, akcijomis ir kt. Drevernos
bibliotekoje vyko popietė ,,Skaitome knygelę“. Pasakų rytmetis vyko Endriejavo filiale „Vaidinu
pasaką“, skirta H. K. Anderseno-210-oms gimimo metinėms ir Tarptautinei vaikiškos knygos dienai
paminėti. Vaikams pasakota apie knygų saugojimą, priežiūrą, jų naudą. Popietėje “Skaityti yra gerai!”
Plikių bibliotekoje svečiavosi vaikai. Bibliotekos darbuotoja supažindino vaikus su įvairiomis knygomis.
Mokiniai klausėsi bendraamžių minčių apie skaitymą ir knygas, ieškojo "lobio", darė kūno ir proto
mankštelę, nes "skaitymas protui - tolygu fiziniai pratimai kūnui", dėliojo
sentencijas apie knygą, diskutavo kokios knygos įdomiausios, kodėl verta
skaityti. Rytmetėlis darželinukams „Biblioteka - knygučių namai“ vyko
Veiviržėnų bibliotekoje. Susirinkusiems vaikams buvo skaitomos pasakos.
Patys vaikai vartė knygutes, pasakojo kodėl jiems patinka viena ar kita
knygutė. Vėliau vaikai nupiešė skaitytos pasakos herojus. Tradicinė popietė kas metai vyksta Lapių filiale
„Tarp knygų“, skirta tarptautinei vaikiškos knygos dienai. Ta proga apdovanojami geriausi, aktyviausi
skaitytojai. Vaikai spėlioja užduotis, mena mįsles, atsakinėja į literatūrines užduotis.
Viena iš pagrindinių bibliotekos tikslų yra auginti ateinančios kartos skaitytoją . 2015 metais
visi rajono filialai organizavo ekskursijas po biblioteką tiek mažiesiems skaitytojams, tiek jų tėveliams.
Apsilankius Priekulės miestelio bibliotekoje, vaikų laukė staigmena. Aplankė iniciatyvių mamyčių įkurtas
„Gerumo teatras“ iš Klaipėdos. Teatro entuziastės bibliotekos mažiesiems lankytojams paruošė
spektakliuką „Irmis ir varlius“. „Pirmą kartą į biblioteką“ – taip į biblioteką
kvietė apsilankyti Dovilų filialas.

Prasidėjus naujiems mokslo metams,

prasidėjo pažintis ir su knygų pasauliu. Dovilų mokyklos pirmokėliai atskubėjo
susipažinti su miestelio biblioteka, su knygų fondu ir čia galiojančiomis
taisyklėmis. Bibliotekos darbuotoja paskaitė vaikams eilėraštį, pasveikino su mokslo metų pradžia ir
palinkėjo sėkmės moksluose. Vaikai supažindinti su bibliotekos veiklomis, vykstančiais renginiais,
edukaciniais užsiėmimais ir knygų pasauliu. „Kviečiame apsilankyti bibliotekoje“ - Kvietinių filialas,
„Klausk tetos bibliotekininkės“ - Slengių filialas, „Knyga tavo draugas“ - Agluonėnų filialas ir kt.
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2015 metais rengiama Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, kurios metu buvo stengiamasi
supažindinti su šiaurietiška literatūra, gyvenimo būdu, šalimis. Šios savaitės tema buvo „Draugystė“.
Lapių biblioteka organizavo rytmetėlį „Draugystės diena bibliotekoje“, skirta Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei. Pirmadienis - didžioji skaitymų diena. Skaitėme norvegių rašytojų
Maria Parr ir Bo Gaustad ištrauką iš knygos „Vaffelhjarte“ (Vaflinė širdelė).
Aptartas skaitytas tekstas, kalbėta apie draugystę. Vaikų piešti piešiniai apie
draugystę susegti į Draugų knygą. Dalyviai 2-3 klasių mokiniai. Dovilų filialo
bibliotekininkė Eligija Žukauskienė organizavo šventę

„Draugystė Šiaurės šalyse“. Darželio

„Kregždutė“ paruošiamosios grupės auklėtiniai rinkosi į literatūrinius skaitymus auštant, skirtus Šiaurės
šalių bibliotekų savaitei. Grupės auklėtoja J. Liuksienė perskaitė vaikams ištrauką „Kaip aš sudaužiau
Leną“ iš kūrinio „Vaflinė širdelė“. Vaikams labai patiko kūrinys pasakojantis apie berniuko ir mergaitės
draugystę idiliškame vaikystės pasaulyje. Vaikai susidomėję klausėsi pasakojimo apie piratų laivą, o jų
pojūčius dar labiau sustiprino piratų laivo (žaislinė) kopija. Po skaitymų
diskutavome apie draugystės formas, apie tai kaip svarbu turėti draugų. Juk
draugai neatsiranda staiga. Reikia nemažai laiko, kol nepažįstamas vaikas taps
tavo draugu. Draugai gali būti vaikai, tėveliai, gyvūnai, knyga, biblioteka ir net
žaisliukai. Dauparų bibliotekoje buvo suorganizuotas literatūrinis rytmetys „Draugystė tiesia tiltus“,
skirtas Šiaurės šalių bibliotekų savaitei. Minijos progimnazijos Gobergiškės skyriaus mokiniai žiūrėjo
skaidres apie Šiaurės šalis ir įspūdingiausias tų šalių bibliotekas, klausėsi bibliotekininkės skaitomo Maria
Parr kūrinio “Vaflinės širdelės”, kalbėjo apie draugystę, pasakojo apie geriausius draugus, pristatė jų
nupieštus portretus. Buvo surengta šiaurės šalių rašytojų knygų vaikams parodėlė .Draugystės tema buvo
gvildenama ir kituose rajono bibliotekose.
Valstybinių ir kalendorinių švenčių paminėjimas labai svarbus auklėjant ir auginant jaunąją
vaikų kartą. Valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Kretingalės filialas surengė popietę
vaikams „Vėliavėlė Lietuvai“. Vaikų padarytomis vėliavėlėmis buvo papuošta kultūros centro salė
šventei.

Vaikai darė ne tik vėliavėles, bet ir tautinius

drugelius, kurie dovanoti šventės dalyviams ir svečiams.
Dovilų biblioteka parengė parodą „Šalis ta – Lietuva
vadinas“. Paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
paminėti. Parodoje buvo eksponuojami 8 leidiniai apie Lietuvą ir Lietuvos įvykius. Parodą lankė ir
istorines žinias gilino Dovilų mokyklos moksleivių. Drevernos pagrindinės mokyklos pradinių klasių
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mokiniai, susirinkę bibliotekoje pasidalino savo žiniomis apie sausio 13osios įvykius, ir savo įspūdžius
perteikė savo piešiniuose. Kaip svarbu, kad „Vaikai piešia Sausio 13-ją “ ir ji niekada nebus pamiršta.
Kalendorinių švenčių šventimas ir minėjimas, labai mėgstamos vaikų. Čia Klaipėdos rajono
J. Lankučio viešosios bibliotekos padaliniuose organizuojamos Užgavėnės,
Šv. Velykos, minima Mamyčių ir Tėvelių diena, Kūčios ir Šv. Kalėdos.
Šalpėnų filialas organizavo su vaikais šventę, skitą Užgavėnėms ,,Atbilda
žydukai’’. Aplankytos, net 24 sodybas. Kiekvienai šeimai padovanotas
akmenėlis iš žydų žemės. Bibliotekos kieme dalyvius pasitiko Morė, o sukurtas laužas varė žiemą iš
kiemo. Renginio metu vaikai ir suaugusieji žaidė žaidimus, krėtė pokštus,
vaišinosi blynais ir karšta arbata. Pėžaičių biblioteką susilaukė svečių – kaimo
Žydukų. Čia vaikai paspėliojo mįsles ir minkles, bibliotekos darbuotoja
papasakojo apie Užgavėnių gilias šventimo tradicijas ir papročius. Velykų šventė laukiama, nes tada
marginami margučiai. Ta proga rajono bibliotekos organizavo piešinių konkursus, viktorinas, margučių
parodas, margučių ridenimo varžybas. „Ried margas margutis“- piešinių konkursas Slengių filiale,
„Margas, margutėlis“- margučių paroda Kalotės filiale, „Margi ir spalvingi raštai“ - paroda Jakų
filiale, piešinių konkursas „Linksmas, spalvotas margutis“- Venckų filiale.
Judrėnų bibliotekoje vyko mįslių konkursas „Atspėk ir laimėk “. Mįslės apie
margučius, pavasarį, gamtos spalvas. Velykų medis įvairių spalvų popieriniais
kiaušiniais padabintas, o juose surašytos užduotys. Konkursas parodė vaikų
žinias apie Šv. Velykų šventimo tradicijas ir papročius. Mama - pats
brangiausias žmogus pasaulyje. Jai skiriamos dainos, patys nuostabiausi eilėraščių posmai, vaikų
dovanojami darbeliai, piešinėliai ir kt. Venckų filialo bibliotekininkė organizavo popietę „Sveikinam
mamas ir močiutes“. Šventinėje programoje dalyvavo Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos mokinės,
Venckų skyriaus vaikučiai ir buvusi Venckų filialo bibliotekininkė Irena
Norvilienė. Gražiausi ir šilčiausi žodžiai, skambiausios dainos mamoms ir
močiūtėms. Veiviržėnų filiale buvo eksponuojama piešinių
paroda „Mano mama“, skirta Motinos dienai. Veiviržėnų
vaikų darželio auklėtiniai apsilankė bibliotekoje. Kieno
Mama gražiausia ir geriausia ? Vaikai varžėsi dėl savo mamų
geriausių sąvybių, ir žinoma nugalėjo –Mamos visos. Vaikai
džiaugėsi kokios geros ir gražios jų mamytės. Pati laukiamiausia šventė vaikams Šv.
Kalėdos. 2015 metais jau penktą kartą surengta Lietuvos Respublikos Prezidentės
Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų kalėdos“. Bibliotekininkai ragino
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visus rajono bendruomenės vaikus pasidalinti nebeskaitomomis knygelėmis, kvietė į organizuojamus
renginius. Vaikai ir jaunimas rinkosi į šventines popietes „Iš knygų ateina
Kalėdos“, „Kalėdų dovanos“, „Kalėdiniai linkėjimai“ ir kt. Buvo siekiama
skatinti vaikus ir paauglius domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, susirinkusieji
galėjo susipažinti su knygų penketukais, pretenduojančiais tapti Metų knygomis.
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5.5. Mokamos paslaugos
2015 m. Klaipėdos rajono J. Lankučio viešojoje bibliotekoje mokamos paslaugos buvo
teikiamos vadovaujantis patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl Klaipėdos
rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.
2015 metais rajono bibliotekose vartotojams padarytos 189099 leidinių fragmentų kopijos:
viešojoje bibliotekoje padaryta 184365 fragmentų kopijų, Priekulės miesto filiale – 1855 kaimo filialuose
– 2879. Už mokamas paslaugas rajono bibliotekose per 2015 m. surinkta 1512,00 Lt. Savivaldybės
viešojoje bibliotekoje surinkta 1369,00 Lt., Priekulės miesto filiale surinkta 137,00 Lt. Kaimo filialuose
surinkta 6,00 Lt.
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO LANKUČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Paslauga

Mato vnt.

1. Vartotojo
pažymėjimas
Neribotas
laikotarpis

1 metai

2. Dokumentų
kopijavimas,

A4

Paslaugų kainos nuo
2015-01-01
Elektroninis vartotojo
pažymėjimas:
1,45 Eur - suaugusiems
0,60 Eur - neįgaliems,
pensininkams bei
moksleiviams nuo 5 kl.
Pakeitimas pametus ar
sugadinus:
3 Eur - suaugusiems
1,45 Eur – neįgaliems,
pensininkams bei moksleiviams
nuo 5 kl.
Lokalus vartotojo
pažymėjimas:
0,60 Eur - suaugusiems
0,30 Eur - neįgaliems,
pensininkams bei moksleiviams
nuo 5 kl.
0,30 Eur – vienkartinis leidimas
pasinaudoti bibliotekos
paslaugomis
Nemokamas – ikimokyklinių,
pradinių klasių bei neįgaliems
vaikams
Dokumentų kopijavimas,
spausdinimas:
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nuskaitymas ir
spausdinimas

1 psl.
abi pusės
1 psl.

abi pusės
A3
1 psl.
abi pusės
1 psl.

abi pusės
A4
1 psl.
abi pusės
1 psl.

abi pusės
A3
1 psl.
abi pusės
1 psl.

abi pusės

3. Dokumentų
įrišimas

4. Informacijos
įrašymas į
elektronines
laikmenas
5. Dokumentų
laminavimas

1 psl.
1-20 lapų
21-50 lapų
51-75 lapų
76-100 lapų
101 ir daugiau
CD
DVD
A4
A5
A6

0,10 Eur - nespalvotas
0,15 Eur - nespalvotas
0,60 Eur - spalvotas
0,30 Eur - spalvotas (nevisiškai
užpildytas lapas)
1 Eur - spalvotas
0,20 Eur - nespalvotas
0,20 Eur - nespalvotas
1 Eur - spalvotas
1 Eur - spalvotas (nevisiškai
užpildytas lapas)
1,15 Eur - spalvotas
Moksleiviams ir studentams:
0,05 Eur - nespalvotas
0,10 Eur - nespalvotas
0,30 Eur - spalvotas
0,15 Eur - spalvotas (nevisiškai
užpildytas lapas)
0,60 Eur - spalvotas
0,15 Eur - nespalvotas
0,20 Eur - nespalvotas
0,70 Eur - spalvotas
0,40 Eur - spalvotas (nevisiškai
užpildytas lapas)
1,45 Eur - spalvotas
0,30 Eur
0,90 Eur
1,20 Eur
1,45 Eur
1,70 Eur
2,30 Eur
0,60 Eur (+ CD kaina)
1,20 Eur (+ DVD kaina)
1 Eur
0,80 Eur
0,50 Eur
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6. Bibliotekos patalpų
(konferencijų salė)
nuoma

1 val.

7. Leidybinės ar
suvenyrinės
produkcijos, susijusios
su bibliotekų veikla,
platinimas
8. Leidybinės
produkcijos
maketavimas

1 vnt.

9. Personalinių
bibliografijų
sudarymas bei
redagavimas pagal
užsakymą
10. Dokumentų
išsiuntimas ir
priėmimas faksu A4
forma
11. Spektaklių bei
kino filmų rodymas
bibliotekoje
12. Naudojimasis
specializuotomis
kompiuterinėmis
programomis
13. Prieigos prie
bibliotekoje
prenumeruojamų
duomenų bazių
nutolusiems
vartotojams
suteikimas
14. Dokumentų
nuoma elektroninėje
laikmenoje

1 val.

1,45 Eur - skelbimas
3 Eur - lankstinukas
1 Eur - kvietimas
1,45 Eur- vizitinė kortelė
1 Eur

1 psl.

0,30 Eur – Lietuvoje

1 vnt.

5,80 Eur - nekomerciniams
renginiams
11,60 Eur - nekomerciniams
renginiams su
demonstracine įranga
14,50 Eur - komerciniams
renginiams
17,40 Eur - komerciniams
renginiams su demonstracine
įranga
Savikaina

1 Eur -tarptautiniu ryšiu
1 bilietas

1 val.

0,15-0,60 Eur

0,60 Eur - suaugusiems
0,30 Eur - moksleiviams
Pagal LNB pateiktas
prenumeratos kainas

1 savaitei

1 Eur
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5.6. Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka 2015-aisiais aktyviai viešino
savo veiklą ne tik įprastomis priemonėmis (regioninė spauda, lankstinukai, informaciniai plaktai), bet ir
virtualioje erdvėje (bibliotekos svetainė, socialiniai tinklai). Bibliotekos modernėja, tobulėja, plečiasi,
todėl turi būti pasiekiamos įvairiais kanalais. Prie teigiamo bibliotekos įvaizdžio kūrimo visuomenei
nemažai prisidėjo ir metų viduryje pradėtas vykdyti projektas „Biblioteka be sienų“. Projektas „Biblioteka
be sienų" nuo šiol žinomas tarptautiniu lygmeniu. UBC Cultural Cities Commission (Baltijos jūros
kūrybiškų miestų komisija) biuletenyje "Baltic Cities Bulletin" išspausdino informacinį straipsnį apie
bibliotekos vykdomą projektą. UBC (Union of the Baltic Cities) - tai miestų, iš visų dešimties Baltijos
šalių (Norvegija, Švedija, Danija, Vokietija, Lenkija, Rusija, Lietuva, Latvija, Estija, Suomija) tinklas.
Visą žurnalą PDF formatu galima parsisiųsti ir paskaityti puslapyje http://www.ubc.net/. Šiame žurnalo
numeryje minimi dar trys Lietuvos miestai - Kaunas, Klaipėda ir Palanga.
2015-aisiais metais iš viso buvo publikuotas 205 straipsniai, susiję su biblioteka, jos filialais
bei veikla. Spaudoje publikuoti 63: 40 iš jų buvo Klaipėdos rajono laikraštyje „Bangą“, „Gargždų krašte“
– 22, respublikinėje spaudoje – 1. Virtualioje erdvėje publikuoti 142 straipsniai: bibliotekos svetainėje
www.gargzdaivb.lt – 40, Facebook paskyroje www.facebook.com/J.LankucioVB - 73 publikacijos,
portale www.mano-gargzdai.lt – 23, www.gargzdietis.lt – 6.
Biblioteka aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su kolegomis iš kitų miestų, noriai keičiasi
patirtimi su užsienio partneriais. Jono Lankučio bibliotekoje patirties sėmėsi kolegos iš Skuodo
savivaldybės viešosios bibliotekos, jaunieji specialistai iš Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos.
2014-aisiais Klaipėdos rajono ir Maardu (Estija) miesto savivaldybių atstovai pasirašė bendradarbiavimo
ketinimų protokolą, o praėjusiais metais draugystės ryšius nuspręsta sustiprinti ir tarp bibliotekų.
Rugpjūčio 28 – 30 dienomis bibliotekos specialistai svečiavosi Estijoje, kur pasirašė bendradarbiavimo
sutartį. Bendradarbiaujančių bibliotekų administracijos siekia ne tik apjungti bibliotekų veiklą, bet ir
ugdyti bibliotekos darbuotojų kompetencijas, stiprinti bibliotekų tarptautinę partnerystę.
Biblioteka palaiko glaudžius partnerystės ryšius su Klaipėdos rajono ir Gargždų miesto
organizacijomis: Gargždų kultūros centru ir jo filialais, Gargždų muzikos mokykla, Gargždų vaikų ir
jaunimo laisvalaikio centru, Gargždų miesto bendruomene, Gargždų socialinių paslaugų centru, Gargždų
krašto muziejumi, Klaipėdos rajono seniūnijomis, Klaipėdos rajono laikraščiu „Banga“ – nuolatiniu
partneriu bei pagalbininku organizuojant šventes bei rengiant projektus.
Viešosios bibliotekos bei filialų renginius remia ir palaiko Klaipėdos rajono savivaldybės
kultūros ir švietimo skyriai, rajono seniūnijos, naujienų portalas „Mano Gargždai“, savaitraštis „Gargždų
kraštas“, individuali Gedimino Venckaus įmonė, kiti vietos verslininkai, įmonės. Biblioteką rėmė UAB
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„Edvonis“, knygų dovanojo akademiko Jono Lankučio žmona Janina ir dukra Margarita Lankutytė –
Dautartienė. Praėjusiais metais 550 egzempliorių knygų bibliotekai padovanojo labdaros ir paramos
fondas „Švieskime vaikus“, vienas iš fondo steigėjų Ramūnas Karbauskis taip pat asmeniškai padovanojo
100 vnt. knygų. Lietuvos knygotyrininkas, bibliofilas, edukologas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas
Domas Kauna bibliotekai įteikė 98 savo knygų egzempliorius, o pavieniai skaitytojai visame rajone
padovanojo net 687 vnt. knygų.

6. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA
6.1. LIBIS PĮ diegimas, katalogų ir kartotekų sistema
Nuo 2013 m. visuose kaimo filialuose įdiegta LIBIS programinė įranga. Be viešosios
bibliotekos LIBIS SAP (Skaitytojų aptarnavimo posistemis) 2015 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešosios bibliotekos padaliniai dirba su skaitytojų aptarnavimo posisteme, išskyrus Daukšaičių,
Girkalių, Slengių ir Tilvikų bibliotekos.
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje LIBIS įdiegta 2003 metais birželio 1d. Elektroniniame
kataloge atsispindi naujai gauti visos sistemos bibliotekų spaudiniai (nuo 2003 m. II pusmečio), suvesti
(rekataloguoti) viešosios bibliotekos skaityklos, muziejaus, abonemento bei Vaikų literatūros skyriaus
spaudiniai. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje 2015 m. pabaigoje, elektroniniame kataloge iš viso buvo
150473 įrašai, o per metus parengti 12110 įrašų. Nacionalinei bibliografijos duomenų bazei rengiami
bibliografiniai įrašai iš rajoninio laikraščio „Banga“. 2013 m. sukurti 1760 įrašų.
Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje yra generalinis abėcėlinis katalogas, atspindintis
viešosios bibliotekos ir jos filialų fondus. Kaimų filialų bibliotekose ir Priekulės miesto filiale taip pat yra
abėcėliniai katalogai atspindintys fondus iki 2015-01-01. Nuo 2015 metų pradžios visi Viešosios
bibliotekos padaliniai naudojasi bendru Elektroniniu katalogu. Fondų komplektavimo ir tvarkymo skyrius
bibliotekiškai apipavidalino virš 8000 tūkst. kataloginių kortelių.
6.2. Informacinis fondas, bibliografinis, informacinis vartotojų aptarnavimas
Viešojoje bibliotekoje komplektuojami universalaus pobūdžio informaciniai leidiniai ir
leidiniai, atitinkantys vartotojų poreikius bei Bibliotekos finansines galimybes. Viešosios bibliotekos
tikslas - saugoti informaciją ir suteikti galimybę ja pasinaudoti. Greita informacinių technologijų plėtra
skatina naujų paslaugų galimybes. Skaityklos fonde komplektuojami įvairių mokslo šakų leidiniai.
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Praėjusiais metais skaityklos fondas pasipildė 82 leidiniais, nurašyta 0 egz. informacinio fondo
dokumentų. 2016 m. pradžiai fonde 7343 egz. dokumentų. Fondas pildomas leidiniais, kurie reikalingi
studijuojantiems, dirbantiems, besidomintiems verslo idėjomis. Fondas papildomas žodynais, žinynais,
enciklopedijos, kitais informaciniais leidiniais. Trūksta leidinių medicinos, ūkininkavimo, mechanizacijos
klausimais. Stengiamasi tenkinti vartotojų poreikius, ugdyti jų informacinius įgūdžius. 2015 metais
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu J. Lankučio viešojoje bibliotekoje apsilankė „Kranto“ pagrindinės
mokyklos dešimtokai, „Vaivorykštės“ gimnazijos gimnazistai. Jiems pravestos pažintinės ekskursijos po
biblioteką. Moksleiviai supažindinti kaip naudotis elektroniniais katalogais, kaip išsirinkti knygų, kaip
naudotis bibliotekoje esančiu informaciniu fondu ir kitomis teikiamomis paslaugomis. Interneto
skaitykloje yra 5 ir 5 kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga prie interneto periodikos skaitykloje.
2015 metais teikiamos elektroninės paslaugos:
 paieška internete;
 paieška duomenų bazėse;
 informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas;
 kopijavimas, skenavimas;
 spausdinimas spausdintuvais;
 mokymai ieškantiems informacijos internete ir duomenų bazėse.
Vartotojams teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos. 2015 m. vartotojams suteiktos 39
individualios konsultacijos įvairiomis temomis. Pageidaujant informacija įrašoma į skaitmenines
laikmenas, kopijuojama, skenuojama. Atrankinė informacija teikiama 5 vartotojams – Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijai, Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros skyriui, Gargždų muzikos
mokyklai, Gargždų kultūros centrui bei Gargždų ligoninei. Jono lankučio skaitykloje atsakyta į 450
užklausų, vaikų literatūros skyriuje – 293, Priekulės miesto filiale – 69, kaimo filialuose - 2828.
Elektroninėmis priemonėmis gauta 61 užklausa: Jono Lankučio bibliotekoje -31, Priekulės miesto filiale
-0, kaimo filialuose -30. Atsakyta užklausų: faktografinių -40, tikslinamųjų – 39, adresinių – 87, teminių
– 3892. Dominuoja teminės užklausos. Paieška buvo vykdoma LIBIS elektroniniame kataloge, NBDB
(Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas). Praktika (teisės aktų paieška). Užklausoms atsakyti 2015
metais panaudota 7005 egz. leidinių. Aktualiausios temos – medicina, netradicinė medicina, filosofija,
pedagogika, vadyba, verslas, smulkieji amatai, ekonomika, teisė, turizmas.
2015 metais rajono skaitytojai galėjo skolintis elektroninius leidinius, prieinamus Lietuvos
nacionalinėje Martyno Mažvydo ir visose Lietuvos viešosiose LIBIS bibliotekose. Nacionalinė biblioteka,
vykdydama projektą „Elektroninių leidinių pateikimo skaitytojui ir intelektualios elektroninių išteklių
paieškos bibliotekų kataloguose įgyvendinimas“, interneto svetainėje www.ibiblioteka.lt . El. leidinius
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galima skaityti naudojantis įvairiais įrenginiais: išmaniaisiais telefonais, asmeniniais ar planšetiniais
kompiuteriais, skaityklėmis. El. leidinius galima skolintis, atlikti jų paiešką; galima gauti informaciją apie
el. leidinius, planuojamus išleisti ateityje.
Prasidėjus naujiems mokslo metams, visų laukė nauji rašto darbai, įvairūs projektai. Bibliotekos
visus esamus ir būsimus skaitytojus: moksleivius, studentus, magistrantus, mokytojus, dėstytojus,
mokslininkus ir visus kitus, kuriems reikia kokybiškos ir patikimos įvairių mokslų informacijos, naudotis
prenumeruojamomis Lietuvos ir užsienio duomenų bazėmis. Duomenų bazėse buvo galima rasti
elektroninių viso teksto leidinių (el. žurnalų, knygų, žinynų, straipsnių, konferencijų medžiagos, ataskaitų
ir kt.) humanitarinių, socialinių, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų temomis.
Informacija

pateikta

lietuvių,

anglų,

vokiečių,

prancūzų

ir

kitomis

kalbomis.

Prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurios prieinamos tik bibliotekoje skaitytojai buvo kviečiami
naudotis skaitykloje. Laisvai prieinamomis duomenų bazėmis galėjo naudotis visi vartotojai.
2015 metais rekomenduojamos naudotis prenumeruojamos duomenų bazės:
EBSCO Publishing Pateikiami įvairias mokslo sritis apimantys viso teksto moksliniai žurnalai.
NAXOS Music Library Tai išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio
tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai. Duomenų bazėje rasite kompozitorių ir
atlikėjų biografijas, muzikos terminų žodynų ir kitą informaciją.
Informacinės užklausos:
Informacinės
užklausos

Skirtumas

SVB

RVB
2014

2015

3562

3640
+78

PMF

2014

2015

755

743
-12

KFB

2013
73
-4

2014

2014

2015

69

2734

2828
+94

Informacinių leidinių pristatymui rengiamos parodos. 2015 metais jų paruošta Jono
Lankučio bibliotekoje -14, Priekulės miesto bibliotekoje- 5, kaimo bibliotekose -23. Informacinės
parodos: „Megzkime pačios“ (SVB), „Tautos kostiumas-graži nesenstanti mada“ (SVB), „Mano sveikas
laisvalaikis“, skirta sveikatos dienai (SVB), „Manęs nenutildys“, skirta kalbos dienai (SVB), „Gyvenimo
žiedai“, skirta Dovilų miestelio bendruomenei, „Rask atsakymą į savo klausimą“ (Jakų filialas), „Menant
praeitį garbingą“, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai (Girkalių, Kvietinių, Slengių ir kt., „Atrask
Lietuvą“, knygų ir fotografijų paroda (Endriejavas, Lapiai, Plikiai) ir kt.
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Teikiamos atrankinės informacijos – kultūros, medicinos, vaikų laisvalaikio centro, muzikos
mokyklos darbuotojams. Skelbimų lentoje rajono vartotojai informuojami apie naujai gautą grožinę ir
šakinę literatūrą, organizuojamus renginius, akcijas. Bibliotekininkai nuolat vartotojams teikia
konsultacijas įvairiausiais informaciniais klausimais. Paruošiamas „Įžymių datų ir jubiliejų kalendorius“
ir „Klaipėdos rajono įžymių datų kalendorius“ ateinantiems metams, kuriuo gali naudotis ne tik
darbuotojai, bet ir vartotojai.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu buvo miesto vidurinių mokyklų moksleiviams
suorganizuotos ekskursijos – pamokos bibliotekoje. Jono Lankučio viešoji biblioteka ir filialai, kas metai
organizuoja pažintines ekskursijas bibliotekos skaitytojams. Per 2015 metus
pažintinių ir informacinių renginių suorganizuota 43. Tradiciškai Jono
lankučio biblioteka ir padaliniai organizuoja pristatymus tiek mažiesiems, tiek
vyresniems skaitytojams. Jono lankučio bibliotekoje ir vaikų literatūros
skyriuje lankėsi ir rajono mokyklų moksleiviai.
Informacinis fondas:
Informacinės
fondas

RVB

7132

SVB

2521

PMF

KFB

645

3966

Viešosios bibliotekos ir kaimo filialų informacinių leidinių fonduose kaupiama universali ir
įvairių mokslo sričių literatūra: enciklopedijos, žodynai, žinynai, oficialieji dokumentai, teisės aktai ir kt.
Kas metai didėja gyventojų poreikis informaciniams leidiniams. Lėšų stygius neleidžia sukurti tinkamos
informacinės bazės, kuri užtikrintų tinkamą informacinių poreikių veiklą. Informacinės literatūros ypač
trūksta kaimo filialuose. Siekiant patenkinti rajono skaitytojų poreikius, informacijos ieškoma
elektroniniuose ištekliuose.
6.3. Kraštotyros veikla
Klaipėdos rajono bibliotekose buvo komplektuojamos kraštiečių, vietinių poetų, rašytojų
knygos, knygos su autografais, viskas, kas susiję su rajonu, įžymiomis rajono vietomis, kaupiami ir
smulkieji spaudiniai (lankstinukai, bukletai, reprodukuoti dokumentai, kopijos, fotografijos).
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono lankučio viešosios bibliotekos kraštotyros darbo kryptys
2015 metais buvo:
 kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida,
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 gimtojo krašto pažinimas, jo tradicijų populiarinimas,
 kraštiečių jubiliejų paminėjimas,
 kraštotyros fondo ir kraštotyros darbų pildymas.
2015 metais kraštotyros fondas papildytas 26 egz. spaudinių. Šiuo metu fonde yra 586 egz.
knygų ir kitų dokumentų, įtrauktų į bendrosios apskaitos knygą. 2015 metais fondas papildytas šiais
vertingais leidiniais : „Mažosios Lietuvos kapinės ir antkapiniai paminklai“, „ Mūs laisvė krauju
apšlakstyta“,

„Lietuvos partizanų Žemaičių apygarda“, „Telšių vyskupijos bažnyčių varpai“,

„Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai“ ir kt. Didelio susidomėjimo susilaukė Petro Šmito
sudarytas leidinys „Tautodailininkas Juozas Ramanauskas“. Naują knygą „Ir žmogus turi savo medį“
išleido kaimo rašytojų sąjungos narys gargždiškis Albinas Klizas.
Kraštotyros fonde kaupiama visa dokumentinė medžiaga susijusi su rajonu, įžymiomis rajono
vietomis. Saugomi ir smulkieji spaudiniai (lankstinukai, bukletai bei reprodukuoti dokumentai (kopijos,
fotografijos ir kt.). Rinkta medžiaga ir pildyti aplankai apie Gargždų miesto garbės piliečius, rajono
tautodailininkus, Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatus, klubo kūrėjų „Potekstė“ narius ir jų
kūrybą, „Biblioteka spaudoje“ ir kt.
Skaudvilaitės

Iškilmingai paminėtos poetės, vertėjos, pedagogės Elenos

80-osios gimimo metinės, surengta paroda „Likimas, viltis, poezija“. Prisidėta prie

prisiminimų vakaro, skirto akademiko, Gargždų miesto garbės piliečio Jono Lankučio 90-osioms gimimo
metinėms rengimo. Paruošta spaudinių paroda, kurioje eksponuota akademiko kūryba, leidiniai apie jį,
nuotraukos ir kita medžiaga. Gargždų miesto gimtadieniui buvo skirta paroda-ekspozicija „Gargždų
miesto garbės piliečiai“.
2015 m. kraštotyros darbų pildymas, renginiai
 rinkta medžiaga, pildyti aplankai apie Gargždų miesto garbės piliečius, rajono tautodailininkus,
kūrėjų klubo „Potekstė“ narius ir jų kūrybą, „Biblioteka spaudoje“, „Aldonos Vareikienės
straipsniai“ ir kt.;
 papildyta medžiaga aplanke „Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai“;
 papildyta medžiaga apie poetę, vertėją, buvusią pedagogę Eleną Skaudvilaitę;
 rinkta medžiaga ir sudarytas sąrašas „2015 metais Gargžduose surengti renginiai“;
 papildyti aplankalai: „Kraštiečiai“;
 parengtas 2015 m. Klaipėdos rajono įžymių žmonių bei atmintinų datų kalendorius.
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2015 m. kraštotyrinė veikla J. Lankučio viešosios bibliotekos padaliniuose
Kraštotyrinė veikla suteikia galimybę daugiau sužinoti apie tautos, regioninės vietovės
vertybes, istorinius įvykius. Bibliotekų darbuotojai ir skaitytojai gali ieškoti, atrasti, atskleisti rašytinio,
kalbinio, daiktinio paveldo svarbą ir jo saugojimą ateinančioms kartoms. 2015 metais siekta:
 susipažinti su tautos istorinės praeities objektais;
 susipažinti tautos, krašto tradicijomis, papročiais ir siekti jų tęstinumo;
 dalyvauti kultūriniuose ir pažintiniuose projektuose;
 organizuoti ir dalyvauti kalendorinėse šventėse, vakaronėse, pažintinėse kelionėse ir kt.
Tauta gyvuoja tol, kol nenutrūksta ryšys tarp dabarties ir praeities. Todėl reikia domėtis tautos
papročiais bei tradicijomis. 2015 metais Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos
padaliniai Etnografinių regionų metams paminėti organizavo žodinių ir vaizdinių renginių, projektų.
Miestelio, kaimelio sukaktis, tai šventė, kai prisimenami įvykiai brangūs visai bendruomenei. Daukšaičių
biblioteka organizavo popietę „Daukšaičiai – daukšaičių akimis“, skirtą Daukšaičių kaimelio 320osioms metinėms paminėti. Buvo prisiminta keletas svarbiausių praeities
ir šiandienos kaimo faktų. Prisiminti ir pagerbti šio krašto žymūs žmonės,
prisiminti 5 kaimo

vaikai, kurie prieš 32 metus, suradę karo laikų

sprogmenį, žuvo jį ardydami. Mūsų senoliai- patys geriausi istorijos
liudininkai! 90-metis kaimo šviesuolis Vincas Štulcas papasakojo apie
praeities mokyklą, buvusią ilgametę kaimo mokyklos mokytoja Eleną Bagdonienę, daugelį metų
mokykloje dirbusią Sofiją Mikužienę.

Bibliotekos praeities gyvavimo metus prisiminė ilgametė

darbuotoja, bibliotekininkė Janina Varanauskienė. Kaimo darželio įkūrimą ir darbą jame prisiminė
Jadvyga Čeliauskienė.

Prisiminimais dalijosi Petras Lomsargis, Pranas Lomsargis ir kt. Renginio

pabaigoje buvo rodomi apie Daukšaičius sukurti Vinco Štulco filmai.
Birželio mėnesį Endriejavo miestelyje vyko 235-ojo miestelio gimtadienio šventė.
Endriejavo miestelio 235-ajam gimtadieniui fotomenininkė Laima Žemeikienė padovanojo
bendruomenei pirmąją savo foto parodą „Pro rakto skylutę“. Kuri
buvo pristatyta miestelio bendruomenei per miestelio šventę. Paroda
buvo pristatoma net tris dienas. Po to ją buvo galima aplankyti
bibliotekos darbo laiku iki rugsėjo mėnesio. Pristatymo metu
apsilankė net 70 žmonių, o per kitas dvi dienas apie 40 lankytojų. Foto
parodoje pavaizduoti endriejaviškių portretai. Tai nusipelnę ir jokio atlygio už nuopelnus
negaunantys endriejaviškiai, kurie savo darbais garsina savo miestelį, prisideda savo nuoširdumu prie
bendruomenės gyvenimo. 475-ąsias minėjimo metines paminėjo Agluonėnų biblioteka ir Priekulės
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miestelio biblioteka. „Priekulės biblioteka laiko tėkmėje“ -tokiu
pavadinimu renginys įvyko gegužės mėnesį Priekulės miestelio
bibliotekoje. Jo metu buvo apžvelgta miesto bibliotekos istorija nuo XX a.
pr. iki dabarties. Daugiau buvo kalbama ir rodoma apie sovietinį laikotarpį.
Biblioteka turi sukaupusi nedidelį fotografijų archyvą. Jose įamžinti pastatai, kurių patalpose buvo
įsikūrusi biblioteka, čia dirbusių bibliotekininkių veidai, užfiksuotos
renginių akimirkos. Dalį istorinės medžiagos pateikė Laisvės kovų ir
tremties istorijos muziejus. Naudodamiesi šia medžiaga, sukūrėme skaidrių
programą, kurią ir parodėme dalyviams. Skaidres komentavo muziejaus
vadovė Sabina Vinciūnienė ir bibliotekininkė Lina Vaičiulytė. Vyresniems dalyviams buvo įdomu
prisiminti atskirus epizodus iš tuomečio bibliotekos gyvenimo, jauniesiems – išgirsti ir pamatyti.
Vėžaičių biblioteka rengė renginį „Langinę pravėrus“, skirtą etnografiniams regionų metams. Kartu
bendradarbiaudama su Vėžaičių lopšeliu, darželiu, į šventę sukvietė vaikų
tėvelius, senelius. Buvo žaidžiami žaidimai triejų kartų, menamos mįslės,
pasakojamos iš galvotos istorijos.
Plikių biblioteka organizavo skaitymus „Kažkur kažkada“,
skirtus Etnografinių regionų metams pažymėti. Klausydami lietuvių liaudies muzikos, dalijosi mintimis
apie praeitį, kokių salyčių ji turi su šiandiena. Diskutavo apie senąją ir naująją literatūrą, papročius, kurie
išliko iki šių dienų ir kurie išnyko. Domėjosi visų penkių Lietuvos
regionų kultūriniu, kulinariniu paveldu, mėgino įsijausti į autoriaus
vaidmenį ir suprasti kūrinio mintį- skaitė tarmiškai parašytus kūrinius
(sunkiausiai sekėsi suprasti šišioniškių šnekta parašytus tekstus) , klausėsi
įvairiomis patarmėmis įgarsintos pasakos „Apie zuikį ir genį“ .
Žemaitiško roko fone aukštaitiškai atsisveikino: „Aš palinkiete jums galiu - nebturiete markatnų dienų!
Nebūkit mandri ir paspūtį, laimingi būkit, linksmi ir drūti!“.
Šeima, gimtas miestelis, kaimelis neatsiejami dalykai. Knygos „Mažosios Dovilų miestelio
istorijos“ kūrimas. Dovilų miestelio biblioteka ir skaitytojai prisijungė prie mokyklos ir bendruomenės
organizuojamos šeimų šventės. Pakvietė visus darželio ir mokyklos vaikus
kurti Dovilų miestelio istorijas. Šventės metu bibliotekos pavėsinėje netrūko
nei vaikų, nei smalsumo vedinų suaugusiųjų. Vieni – rašė, kiti – piešė, bet
visi nuoširdžiai norėjo palikti savo darbelį, kuris vėliau bus eksponuojamas
ir saugomas metų metais, o suaugus galbūt bus įdomu sugrįžti čia ir rasti kažką palikto. 2015 metais į
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knygą „Mažosios Dovilų miestelio istorijos“ sugulė net 49 darželio „Kregždutė“ ir Dovilų mokyklos
moksleivių darbeliai.
Girkalių filiale vyko atsiminimų, poezijos, romansų vakaras „Pabukim drauge“. Prisimint
senus laikus, užrašyt, padeklamuot. Romansus atliko Šarūnė Petruškevičienė. Dovilų gildijos moterys
rodė savo

rankdarbius, o Girkalių moterys palygino su savo regiono

rankdarbiais. Valerija Bytautienė atėjo vilkinti to krašto suknele, o kita
pasipuošė to krašto prijuoste. Veiviržėnų bibliotekoje vyko popietė „Megzkit,
auskit, darbščios rankos“ – prisimenant senuosius rankdarbius ir darbus. Į
biblioteką susirinko gausus būrys įvairaus amžiaus rankdarbių mėgėjų. Moterys atsinešė savo rankomis
pagamintus gaminius, dalijosi patirtimi, diskutavo. Puikavosi moterų mezginiai, ir nėriniai, pintos ir
austos juostelės. Suorganizuota ir pristatyta moterų darbelių parodą.
Užgavėnės – sena šventė, jos paskirtis – išvyti žiemą, paskubinti greičiau ateiti pavasariui.
Labiausiai šios šventės atributika ir apdarais domisi jaunieji bibliotekų skaitytojai, o vyresnieji suteikia
žinių apie šios šventės tradicijas ir papročius ir valgomus valgius. Agluonėnų,
Jakų, Judrėnų, Girininkų, Kvietinių, Slengių, Šalpėnų, Vėžaičių ir kitų filialų
darbuotojos organizavo kaukių darymą, kaukių parodas bei talkino kaimo
vaikštynėse. Nemažiau populiarūs bibliotekos skaitytojų renginiai ir vaizdinės
parodos, skirtos adventiniam laikotarpiui, Kūčioms, Šv. Kalėdoms. 2015 metais Klaipėdos rajono
savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka ir kaimo filialų bibliotekos tęsė pradėtus kraštotyros darbus:
rinko medžiagą apie kaimus, žymius kaimo gyventojus, pildė bendruomenės metraščius, bibliotekos
istorijas, kraštotyros kartotekas, užrašė kraštiečių atsiminimus, papildė kraštotyros aplankalus
fotografijomis, prisiminimų aprašais ir kt.
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7. METODINĖ VEIKLA
Metodinė veikla: kryptys ir uždaviniai
Vienas iš pagrindinių uždavinių – rūpintis kaimo bibliotekų veiklos organizavimu ir
tobulinimu, veiklos planų ir ataskaitų rengimas, metodinių nuorodų rengimas. 2015 metais Metodinio
skyriaus darbo kryptys buvo:
 pranešimų rengimas ir pristatymas, bibliotekos darbuotojų seminarų, metodinių pasitarimų metu;
 išvažiuojamieji metodiniai patikrinimai kaimo filialuose;
 naujai priimtų darbuotojų mokymai, konsultacijos;
 informacinės medžiagos kaupimas apie Klaipėdos rajono bibliotekų veiklą;
 pasiūlymų ir konsultacijų teikimas darbuotojams bibliotekinėje veikloje;
 įvairių renginių, parodų iniciavimas;
 dalyvavimas bibliotekų organizuojamuose renginiuose bei projektuose;
 filialų darbuotojų konsultavimas projektų ir programų ruošime;
 metinės darbo apskaitos žiniaraščių pildymas kaimo bibliotekų darbuotojams;
 metinės rajono bibliotekų veiklos žodinės ir statistinės ataskaitos rengimas;
 metinės veiklos programos rengimas;
 pateikti duomenys M. Mažvydo bibliotekai dėl savivaldybių viešųjų bibliotekų BIX metodikos
vertinimui ir reitingavimui;
 aktualijų rengimas iš bibliotekinės veiklos, profesinės literatūros;
 meninis, estetinis ir kultūrinis bibliotekų įvaizdžio kūrimas.
Projektų įgyvendinimas, metodinės rekomendacijos, praktinės pagalbos teikimas
2015 metais įvyko 9 metodiniai pasitarimai. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio
viešosios bibliotekos Metodinis skyrius rajono bibliotekininkams parengė ir pristatė seminarų, metodinių
pasitarimų pranešimus:
 vasario mėn. parengta analizė „Statistinių duomenų analizė 2013-2014“;
 kovo mėn. 0, 9 UDK skyrių pristatymas;
 balandžio mėn. parengtas „Bibliotekos veiklos plano schema“;
 gegužės mėn. parengtas scenarijus ekskursijai po biblioteką mažiesiems skaitytojams;
 gegužės mėn. parengtas pristatymas apie bibliotekų istoriją ir bibliotekininko profesiją;
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 2015 m. rugsėjo mėn. parengtas ir pristatytas pranešimas „2014 – 2015 m. rugsėjo mėn.
statistinių duomenų palyginimas“;
 2015 m. gruodžio mėn. parengta ir pristatyta Veiklos programa 2016 metams.
 „Naujos UDK lentelės 9 klasė: Geografija. Biografijos. Istorija“, „Šiandien aktualu“ 2014 m.
II pusm.;
 „Darbuotojo materialinė atsakomybė“, „Šiandien aktualu“ 2014 m. II pusm.;
 „Nuo tradicijos iki meno“- kilnojamoji paroda, edukacinė-projektinė veikla Dauparuose,
Endriejave, Jakuose, Pėžaičiuose, Plikių, Slengiuose, Veiviržėnuose, J. Lankučio viešosios
bibliotekos vaikų literatūros skyriuje;
 „Bibliotekos duomenų apskaita: fondas, vartotojai, dokumentų išduotis“.
Metodinis skyrius inicijavo naujos gaunamos literatūros pristatymus, iniciavo filialų bibliotekų
fondų apipavidalinimą naujais užrašais, sudėvėjusių, aktualių dokumentų tvarkymą ir atnaujinimą. Teikė
metodinę pagalbą eksponuojamų informacinių, vaizdinių, stendinių parodų organizavimui ir
eksponavimui. Pasikeitus darbuotojams Jakų ir Slengių bibliotekose, atsidarius ir pradėjus dirbti Dituvos
filialui, po renovacijos atvėrus duris Veiviržėnų, Slengių filialams, darbuotojams suteikta metodinė
pagalba ir parengtos metodinės darbo nuorodos. Važiuota į filialus ir teikta metodinė pagalba tvarkant
bibliotekos fondus.
Atlikta ir pateikta statistinė ir tekstinė ataskaita už 2015 metus elektronine ir rašytine forma
M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos Bibliotekų vadybos skyriui ir I. Simonaitytės apskrities viešosios
bibliotekos Bibliotekų ir kultūros vadybos skyriui. Parengta 2016 metų rajono bibliotekų veiklos
programa. 2015 m. liepos - gruodžio

mėnesiais įgyvendintas projektas „Nuo tradicijos iki

meno“(edukaciniai užsiėmimai) finansuojamas iš Klaipėdos rajono etninės
kultūros plėtros 2012-2014 metų programos. Per šį laikotarpį aplankyta ir
pravesti užsiėmimai bei eksponuota paroda Dauparų, Endriejavo, Jakų,
Pėžaičių, Plikių, Slengių, Veiviržėnų bibliotekose ir J. Lankučio viešosios
bibliotekos vaikų literatūros skyriuje. Įgyvendintas projektas „Šiuolaikinis požiūris į tradicinį knygrišybos
amatą“. Surengtas seminaras, kuriame pranešimus parengė: dalininkė, tautodailininkė Jūratė Merkienė,
Vilniaus knygrišių gildijos atstovas ir taikomojo meno, knygrišystės specialistas Rimas Supranavičius.
Tikrinta bibliotekinio darbo apskaita, teikta metodinė pagalba fondų, katalogų ir kartotekų tvarkymui
Kretingalės, Plikių, Dauparų, Drevernos, Dituvos, Jakų, Slengių, Veiviržėnų padaliniuose. 2015 metais
teikta metodinė pagalba fondų tvarkymui pagal UDK klasifikaciją Dituvos, Kretingalės, Veiviržėnų,
Slengių ir Tilvikų bibliotekose. Dalyvauta bibliotekų fondų patikrinimuose Dituvos, Tilvikų, Kalotės.
Konsultuoti kaimų filialų darbuotojai, rašantys, teikiantys ir įgyvendinantys projektus. Kaimų filialų
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bibliotekos neprenumeruoja profesinio žurnalo „Tarp knygų“, todėl Metodinis skyrius bibliotekų
darbuotojams parengė elektronines straipsnių apžvalgas.

8. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PROJEKTŲ RENGIMAS
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka jau ne pirmus metus
Gargžduose organizuoja Europos dienos šventę, kurios metu informuoja gyventojus apie Europos
Sąjungą. Šiemet, atsižvelgdama į tai, kad 2015-ieji paskelbti Europos metais vystymuisi bei suprasdama
ES išorės veiksmų ir jos vaidmens pasaulyje svarbą, biblioteka gargždiškius ir miesto svečius kvietė iš
arčiau susipažinti su besivystančiomis šalimis. Biblioteka gargždiškius ir miesto svečius kvietė iš arčiau
susipažinti su besivystančiomis šalimis šventės „Mes vystomės ES“ metu. Taip pat buvo siekiama
piliečiams išaiškinti paramos tokioms šalims naudą, pristatyti besivystančių šalių esmines problemas:
badą, diskriminaciją, gamtos išsaugojimą, sveikatos problemas, kurias iššaukia prastos gyvenimo sąlygos.
Europietišką šventę gargždiškiai buvo pakviesti švęsti ne tikrąją dieną, gegužės 9-ąją, bet diena anksčiau
– gegužės 8-ąją.
Jau nuo vidurdienio centrinėje Gargždų miesto gatvėje aidėjo muzikos garsai, subūrę nemažai
smalsuolių, kurie rinkosi aikštėje šalia bibliotekos bei kultūros centro. Gausybė vėliavėlių, balionų,
„Eurodesk“ palapinė – štai kas patraukė dėmesį. Šventė iškilmingai pradėta Lietuvos,
Europos Sąjungos himnais, renginio vedėjos Vaidos Ubartienės ir šventės iniciatorės
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus
pavaduotojos Dianos Ciparienės sveikinimo žodžiais. Pasveikinti gargždiškių į šventę
atvyko ir Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas, ir jo pavaduotojos: Violeta
Riaukienė bei Rūta Cirtautaitė.
Po iškilmingo atidarymo, šventę pradėjo Gargždų vaikų muzikos mokyklos pučiamųjų
instrumentų orkestras (vad. Bronius Vaičius) ir orkestro merginų šokėjų grupė (vad. Giedrė
Malūnavičienė). Po šio pasirodymo, sceną „užvaldė“ ir įvairių tautų šokius pristatė Gargždų „Kranto“
vidurinės mokyklos moksleiviai, kuriuos šokių griausmui ruošė jų auklėtojos. Žiūrovus džiugino ir brolių
latvių, ir temperamentingųjų ispanų, ir išraiškingųjų brazilų, ir egzotiškųjų indų šokiai. Savo pasirodymą
surengė Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro jaunieji breiko šokėjai
(vad. Enrika Stropienė), o šventės pabaigoje pajudėti „Zumbos“ ritmu šventės
dalyvius ir svečius kvietė treneriai Dovydas Veiverys ir Donata Talanova. Jau
tradiciniu tapęs Europos dienos minėjimas pritraukia daugybę miesto gyventojų,
rajono svečių. Projekto metu siekiama ne tik sutelkti bendruomenę bendrai veiklai, draugystei, bet ir
praplėsti jų žinias apie ES vystomąjį bendradarbiavimą, naudą piliečiams, paramos gavėjams. Ugdyti
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atsakomybės jausmą bei akcentuoti Lietuvos narystės ES naudą, privalumus ir galimybes. „Bėgimas 5,9“
paragino mažuosius šventės dalyvius aktyviai įsitraukti į šventės šurmulį, paskatino aktyvų gyvenimo
būdą. „EuroTunning‘as“ – suteikė informaciją jaunimui ir kitiems interesantams apie Europos metus
vystymuisi, besivystančias šalis, ES joms teikiamą paramą, lėšų panaudojimą. Bendras projekto biudžetas
– 1410 Eur.
Projektas „Biblioteka – partnerystė, draugystė, žinios“. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešosios bibliotekos bibliotekininkai puikiai žino ir suvokia bendradarbiavimo svarbą bei esmę.
2014-aisiais biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Ilawos miesto
viešąja biblioteka (Lenkija) ir su Kaliningrado srities Jurijaus Kuranovo vardo
Zelenogradsko miesto viešąja biblioteka. Klaipėdos rajono savivaldybė su
Maardu miestu Estijoje bendradarbiavimo ryšius užmezgė 2013-aisiais, po
metų, 2014-aisiais miesto savivaldybių atstovai pasirašė bendradarbiavimo ketinimų protokolą, o šiemet
draugystės ryšius nuspręsta sustiprinti ir tarp bibliotekų. Būtent šiuo tikslu J. Lankučio viešosios
bibliotekos kolektyvas, kartu su šokių ir dainų ansamblio „Minija“ vokalo grupe, išvyko į savaitgalio
kelionę. Šį projektą rėmė Klaipėdos rajono savivaldybė. Projektas finansuojamas iš Tarptautinių projektų
rėmimo programos.
Kelionė prasidėjo ankstų penktadienio rytą – pirmasis sustojimas buvo Rygoje (Latvija), kur
buvo numatytos ekskursijos po senamiestį bei po naujai pastatytą ir tik 2014
m. duris atvėrusią Latvijos nacionalinę biblioteką „Šviesos rūmai“ (Gaismas
pils), sužavėjusia savo skandinavišku stiliumi bei didžiulėmis, moderniomis
erdvėmis. Pajudėjus Estijos link, buvo numatyta nakvynė Viljandyje –
mieste, esančiame pietinėje Estijos dalyje, prie Viljandžio ežero. Ten bibliotekininkų laukė kolegos iš
miesto bibliotekos bei ekskursija joje.
Antroji kelionės diena buvo praleista kelionės tiksle – Maardu mieste. Maardu yra Šiaurės
Estijos miestas prie Suomijos įlankos, nutolęs 15 km į rytus nuo Estijos sostinės Talino. Čia vyko vietos
specialistų suorganizuotas seminaras, buvo pristatytos bibliotekų veiklos, pasidalinta patirtimi. Kolegos
turėjo galimybę pasidalinti idėjomis apie ateities galimybes tarptautiniu lygmeniu, aptarti darbo specifiką,
naujoves, rasti sprendimus iškylančioms problemoms. Po Maardu vicemero Valev Kald sveikinimo, J.
Lankučio viešosios bibliotekos veiklos specifiką pristatė bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana
Ciparienė. Pranešimus skaitė Maardu bibliotekos suaugusiųjų aptarnavimo skyriaus specialistė Marina
Urm bei vaikų aptarnavimo skyriaus specialistė Natalja Kharkhan. Svarbiausiu seminaro akcentu tapo
bendradarbiavimo sutarties pasirašymas, kurią pasirašė bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas ir
Maardu bibliotekos direktorė Jelena Leks.
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Internacionalinės vakarienės metu vyko kultūrų pažinimas: estai buvo paruošę staigmeną –
profesionali dainininkė atliko Estijos himną. Šokių ir dainų ansamblio „Minija“ vokalo grupė pristatė
mūsų kraštą atspindinčią programą. Kolegas iš Maardu sužavėjo ne tik
skambios dainos, bet ir puošnūs tautiniai drabužiai. Kitą rytą laukė kelionė į
Estijos sostinę Taliną bei ekskursija po senąją dvasią išsaugojusį senamiestį,
kurią vedė šauni Maardu miesto mokyklos istorijos mokytoja Irina. Tai buvo
Maardu miesto savivaldybės dovana. Po daugybės įdomių istorijų, kelias vedė namų link. Bendras
projekto biudžetas - 3000 Eur.
LNB BP2 projektas „Biblioteka be sienų“. Net 45 Lietuvos viešosios bibliotekos gavo dalinį
projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR kultūros ministerijos finansavimą bendruomenių projektams
įgyvendinti. Bibliotekų iniciatyvos padės išplėsti paslaugų spektrą, atnaujinti infrastruktūrą, gerinti
darbuotojų kompetenciją ir taip įtvirtinti bibliotekas kaip savarankiškas tvarias bendruomenines
institucijas, kurios svariai prisideda gerinant Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę.
Tarp finansavimą gavusių bibliotekų yra ir Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešoji biblioteka, kuri įgyvendins projektą „Biblioteka be sienų“. Šio
projekto tikslas – ugdyti Klaipėdos rajone gyvenančių senjorų ir jaunimo
kompetencijas, padedančias prisitaikyti informacinėje visuomenėje, skatinančias bendruomeniškumą,
pilietiškumą.
Įgyvendinamo projekto LNB BP2 projektas „Biblioteka be sienų“ progreso ataskaita
pridedama(Priedas Nr. 2).
LNB BP2 projekto „Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos
kodą“. Projektu siekiama burti bendruomenes, sudaryti sąlygas kokybiškoms edukacinėms neformalaus
ugdymo paslaugoms įgyvendinimui Šilutės, Pagėgių ir Klaipėdos r. Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje
ir jos padaliniuose. Užtikrinti bendruomenių galimybę naudotis paslaugomis, plėsti paslaugų žinomumą,
viešinant projektą ir jo rezultatus.
Informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo programa
Projektas „Nuo tradicijos iki meno“. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios
bibliotekos Metodinis skyrius įgyvendino projektą „Nuo tradicijos iki meno“. Projekto tikslas: kūrybinė,
edukacinė veikla, skatinanti laisvalaikio užimtumo įvairovę, suburiant
bendrų pomėgių aplinką. Šio projekto dėka pristatėme, karpinių meno
šaką. Pranešimu pristatėme teorinius, istorinius Karpymo meno aspektus.
Bibliotekos darbuotoja Zita Kontrimienė eksponavo ir pristatė savo
karpinių parodą, bei pravedė karpinių karpymo valandėles Dauparų, Endriejavo, Pėžaičių, Slengių,
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Veiviržėnų filialuose ir J. Lankučio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje. Karpyba yra originali
meno šaka, o karpinys – unikalus kūrybinis darbas iš popieriaus, sukurtas žirklių ar rėžtuko pagalba.
Bendras projekto biudžetas - 150 Eur.
Projektas

„Šiuolaikinis požiūris į tradicinį knygrišybos amatą“. Klaipėdos rajono

savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos Metodinis skyrius įgyvendino projektą „Šiuolaikinis
požiūris į tradicinį knygrišybos amatą“ spalio 2 dieną. Projekto tikslas:
kūrybinė, edukacinė veikla, retų, istorinių dokumentų sauga. Šiuo projektu
pristatė, šiuolaikinį požiūrį į tradicinį knygrišybos amatą, papasakojo apie šio
amato istorines gaires, vystymosi etapus. Gvildenta tema apie knygrišybos
svarbą ir įtaką bibliotekų vystymosi raidoje. Pranešimus pristatė seminare: Vilniaus knygrišių gildijos
atstovas ir taikomojo meno, knygrišystės specialistas Rimas Supranavičius. Bendras projekto biudžetas 288,45 Eur.
Projektas „Vasaros skaitymai“. Tai yra tęstinis, vykdomas jau keli metai iš eilės. Šiemet šis
gražus renginys subūrė kuriančius bei kūryba besižavinčius žmones iš Žemaitijos, kurie susirinko
Agluonėnų etnografinėje sodyboje. Atvyko Skuodo, Telšių rajono literatai, taip pat Rietavo „Mūzos“,
Klaipėdos „Brandumos“ ir Klaipėdos regiono neįgaliųjų meninės raiškos asociacijos „Trijų mūzų
blyksniai“ atstovai. Žinoma, renginyje dalyvavo ir mūsų rajono
literatai bei literatų klubo „Potekstė“ nariai, kurie drauge su Klaipėdos
rajono savivaldybės Jono Lankučio viešąja biblioteka, suorganizavo
tokį jaukų pasibuvimą. Tradicinį renginį kaip visada išradingai vedė
Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana
Ciparienė. Susirinkusiuosius sveikino rašytojas, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Albinas
Klizas, „Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė, „Kranto“ pagrindinės
mokyklos direktorius ir Klaipėdos rajono literatų klubo „Potekstė“ pirmininkas Egidijus Žiedas.
Renginyje savo kūrybą skaitė daug literatų iš Žemaitijos. Skuodo „Nojaus“ literatų klubo nariai,
svečiai iš Rietavo eiles skaitė žemaitiškai, skambėjo nuoširdūs žodžiai apie tėviškės ilgesį, šmaikštūs
eilėraštukai apie senas mergas ir česnakais smirdinčius vyrus. Savo eiles skaitė ir endriejaviškė Aldona
Paulauskienė, rietaviškė Regina Tolenienė, Virginijus Sungaila iš Mažeikių, Janina Žemaičiūnienė, kuri
grojo gitara ir dainavo, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Klaipėdos Pajūrio bendrijos pirmininkė ir
mišraus choro vadovė,

Klaipėdos rajono literatų klubo „Potekstė“ narės Diana Juščienė, Regina

Kuneikienė, Marija Pabrėžienė, Birutė Greivienė ir dar daugelis kitų literatų.
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Renginio pabaigoje Diana Ciparienė įtaigiai paskaitė Albino Klizo novelę apie liepą, taip pat
deklamavo už širdies griebiantį poetės Aldonos Martinkienės eilėraštį „Trobale unt lauku“, už kurio
skaitymą meninio skaitymo konkurse Trakuose ji jau buvo gavusi apdovanojimą.
Agluonėnų etnografinėje sodyboje susirinko ypač meniški žmonės, kurie ne tik kuria eiles,
bet ir fotografuoja, tapo. Fotografė Laima Žemeikienė labai džiaugėsi netikėtai pakviesta į šiuos Vasaros
skaitymus, džiaugėsi pasitarnavusi literatams – pabuvo ne tik vairuotoja, fotografė, bet ir klausytoja
Visiems skaitymų dalyviams buvo įteiktos Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus Juozo
Gutausko pasirašytos padėkos už bičiulystę, kūrybiškumą, meilę literatūrai ir poetiniam žodžiui. Bendras
projekto biudžetas - 260 Eur.
Projektas „Proza skaitoma rudenį. Tęstinis, vykdomas jau keli metai iš eilės.
tradicijas turintis ir ne pirmus metus vykstantis renginys niekada neaplenkia

Gilias

Klaipėdos rajono

savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos. Anot bibliotekos direktoriaus pavaduotojos Dianos
Ciparienės, šiemetiniai skaitymai suteikė galimybę lankytojams ne tik išvysti ir išgirsti autorius,
Garžgduose besilankančius pirmą kartą, bet ir prisiminti Anapilin iškeliavusius kūrėjus.
Prozos šventėje dalyvavo didelis būrys rašytojų: prozininkas, dramaturgas Juozas Šikšnelis,
satyrikas ir vertėjas Jurgis Gimberis, poetas, ilgametis kultūros žurnalistas Vidmantas Kiaušas- Elmiškis,
rašytojas, eseistas, gotikinių bei siaubo apysakų autorius Clandestinus
(tikras vardas – Sergej Isajev), jaunimo rašytoja, novelistė Rita LatvėnaiteKairienė. Džiugu, jog šventę tradiciškai aplankė pedagogas, rašytojas,
Gargždų miesto garbės pilietis Albinas Klizas. Jo kūrybą pristatė ir
paskaitė ištrauką bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė.
Ypatinga dovana susirinkusiems - tai galimybė pasiklausyti rašytojų iš Kaliningrado srities. Eiles skaitė
poetas Borisas Bartfeldas, vienas žymiausių Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kultūrininkų, Rusijos
rašytojų sąjungos Kaliningrado srities organizacijos pirmininkas, mecenatas. Savo proza bei mintimis apie
praeitį, mūsų šalių istoriją pasidalijo rašytojas Olegas Gluškinas, kuris prieš kelis metus jau buvo
apsilankęs Gargžduose. Bendras projekto biudžetas - 175 Eur.
Projektas „Biblioteka – informacija ir žinios – kiekvienam“. 15-osios Nacionalinės
Lietuvos bibliotekų savaitės tikslas, atsižvelgiant į Liono deklaracijos svarbą,– parodyti bibliotekų
vaidmenį mažinant informacinę atskirtį, ugdant informacinio raštingumo gebėjimus, kurie padeda rasti
patikimus duomenis ir kokybiškas paslaugas. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu šalies
bibliotekose planuojami jau tradicija tapę skaitymai, susitikimai, edukacinės programos ir kiti renginiai,
skirti informacinio raštingumo ugdymui, bendruomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimus skatinimui,
e. valdžios paslaugų sklaidai. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas

socialiai jautrioms visuomenės
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grupėms, turinčioms ribotą prieigą prie informacijos: specialiųjų poreikių, senyvo amžiaus asmenims.
Savaitės metu į bibliotekas buvo kviečiami teisės, informacijos saugumo ir etikos specialistai, pristatantys
aktualias informacijos cenzūros, informacijos propagandos ir informacinių karų problemas.
Klaipėdos rajono bibliotekininkai Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, kurios šūkis buvo
,,Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“, balandžio 29 d. rinkosi
Drevernos

bibliotekoje.

Renginio

metu

buvo

įteiktos

nominacijos

bibliotekininkams. Gintaro edukacinę programą pristatė juvelyrė iš Svencelės
Renata Jaurienė. Šišioniškių tarme mums dainavo ir kalbėjo Drevernos kultūros
namų folkloro grupė vadovaujama Virginijos Asnauskienės. Vėliau klausėmės paskaitos „Kodėl
žiniasklaida meluoja“. Apie save ir savo paskutinę publicistikos knygą „Mano didžioji nuodėmė,
žurnalistika“ pasakojo rašytoja, žurnalistė Audronė Urbonaitė. Bendras projekto biudžetas – 584,79 Eur.
Projektas „Ir žmogus turi savo medį“. Klaipėdos rajono savivaldybės
Jono Lankučio viešosios bibliotekos projekto „Ir žmogus turi savo medį“
įgyvendinimui buvo skirta 1200 Lt.
Gautos lėšos panaudotos Albino Klizo knygos „Ir žmogus turi savo
medį“ leidybai. Knyga jau yra išleista ir bus pristatoma rajono bibliotekose, kitose
įstaigose. Albinas Klizas yra parašęs keturias knygas: „Dzūkas Žemaitijoje", „Sūkuriai", „Laiko juosta",
„Likimai" ir „Išlįsdavau iš kanapių". 2003 m. rašytojas tapo Klaipėdos rajono Ievos Simonaitytės
literatūrinės premijos laureatu, premija skirta už knygą „Sūkuriai". Bendras projekto biudžetas - 1200 Lt
(347,82 Eur).
2016 metai yra paskelbti Bibliotekų metai. Ruošdamiesi metų renginiams ir
bibliotekos metų paminėjimams, išleidome reprezentacinių priemonių. Tai
plastikiniai maišeliai ir rašikliai su bibliotekos logotipu. Šios priemonės bus
kaip dovanos svečiams, renginių dalyviams, bibliotekos vartotojams. Tuo pačiu
tai ir medžiaga, reklamuojanti biblioteką. Bendras projekto biudžetas – 1203,95 Eur.
Projektas „Bibliotekos kasdienybė ir šventės“. Jono Lankučio viešoji biblioteka į paskutinį
metų renginį sukvietė rėmėjus, aktyviausius skaitytojus. Už nesavanaudišką pagalbą rėmėjai buvo
apdovanoti angeliukų nominacijomis. Jaukią vakaro atmosferą kūrė Šilalės
meno mokyklos atlikėjai. Renginyje dalyvavo rajono meras Vaclovas
Dačkauskas, Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Rasa
Petrauskienė, laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė ir kt.
Bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas pasidžiaugė, kad rajono bibliotekos išsiskiria bibliotekų
pažanga, įkurta naujų filialų, sėkmingai vykdomas projektas „Biblioteka be sienų“, vyksta daug puikių
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renginių. Rajono vadovai pažadėjo, kad bibliotekai dėmesys bus skiriamas ir ateityje. Bendras projekto
biudžetas – 674,45 Eur.
Projektas „Kūrybos mozaika“. Spalio 11 dieną Vaikų literatūros skyriuje vyko kūrybinis –
edukacinis užsiėmimas, susitikimas su vaikų rašytoju, įliustratoriumi Pauliumi Juodišiumi „Pasakų
kūrimo virtuvėlė“. Rašytojo literatūrinis kraitis - keliolika žaismingų ir
originalių knygų vaikams. Jaunieji skaitytojai pamėgo istorijas
„Amarėlio pyragas”, „Puškutis ir žaliojo rutulio paslaptis”, „Bucikiukas
ir pabaisa” daugelį kitų.
Atskubėję mažieji bibliotekos skaitytojai buvo nustebinti
gausybės spalvotų dėžučių, vamzdelių, plaktukėlių, kuriuos atsivežė svečias. Viso šio originalaus
rekvizito prireikė labai smagiam ir triukšmingam edukaciniam – kūrybiniam užsiėmimui „Pasakų kūrimo
virtuvėlė”. Svečias pakvietė visus dalyvius išbandyti rašytojo darbą – sukurti istoriją. Už projekto lėšas
įsigyta kanceliarinių priemonių: vaikai piešė, kūrė, improvizavo, stengėsi, kad kiekvieno idėja būtų kuo
originalesnė.
Po įvairiausių siūlymų, netikėtų minčių, balsavimo atsirado Bananinis. Po literatūriniokūrybinio darbo sekė muzikinė veikla. Čia paaiškėjo visų dėžučių ir plaktukėlių paskirtis. Tai mušamieji
instrumentai, kurių pagalba vaikai kūrė muzikinį foną Bananinio dainelei. Muzikuoti sekėsi puikiai,
kiekviena grojo iš širdies ir iš peties. Vaikų laukė staigmena. Pasirodo, jie gali ne tik knygą parašyti, bet
ir orkestrą iš bambalių sukurti. Svečias darbavosi iš peties, kol visi vaikai laikė rankose savo pagamintą
instrumentą. Toks orkestras ir tokia muzika bibliotekoje skambėjo
pirmąkart. Kūrybos džiaugsmu su vaikais Paulius Juodišius norėjo
dalintis kuo ilgiau. Tai buvo tikra kūrybinė pamoka, kurios metu
vaikams buvo suteikta proga fantazuoti, piešti, dainuoti kartu su
dailininku. Buvo linksma, smagu ir labai įdomu. Bendras projekto
biudžetas – 430 Eur.
Iš viso 2015 m. įgyvendinti 9 Klaipėdos rajono Informacinio gyventojų skatinimo projektų
rėmimo programos projektai, kurių finansavimui skirta 4345,00 eurų.
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9. PERSONALAS
2015 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir jos
filialuose dirbo 57 darbuotojai, iš viso 54 etatai. Iš jų rajone bibliotekininkų etatų yra 43,5 ir dirba 46
bibliotekininkai. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje bibliotekininkų etatų 19 ir dirba 20 bibliotekos
darbuotojų, iš kurių 18 darbuotojų dirbą visą darbo dieną ir 2 darbuotojas dirbo ne pilną darbo dieną.
Priekulės miesto filiale bibliotekininkų etatų 2, darbuotojų 2 ir 1 darbuotojų dirbo ne pilną darbo dieną.
Kaimo filialuose 22,5 etato ir dirba 24 bibliotekininkai, iš jų 8 bibliotekininkai dirbo ne pilną darbo dieną
ir 16 dirba visą darbo dieną. 2015 metais rugsėjo mėnesį išėjus darbuotojui ir esanti biblioteka
netinkamose patalpose, buvo uždaryta. Dituvos filialas pradėjo dirbti nuo 2015-10-02. Statistikos
suvestinėje už kaimo padalinius gaunasi, kad metų eigoje dirbo 24 bibliotekininkai, tačiau metų pabaigoje
vienas filialas pradėjo dirbti, o kitas buvo uždarytas dėl netinkamų patalpų.

Darbuotojų
skaičius

Etatų skaičius

Profesionalūs
Visą darbo
bibliotekininkai laiką

Ne visą darbo
laiką

RVB

57

54

46

35

11

SVB

29

28

20

18

2

PMF

3

3

2

2

1

KFB

25

23

24

16

8

Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T11-306 „Dėl kultūros
įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus tvirtinimo- pakeitimo“.
Patvirtintas etatų sąrašas ir Įsakymas 2015-11-30 Nr. P-35 pridedamas(Priedas Nr. 2)
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9.1. Kvalifikacijos kėlimas
2015 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos 14 ir filialų 18
specialistų kėlė kvalifikaciją, mokymuose. Bibliotekos darbuotojai sudalyvavo 1495 akademines valandas
mokymuose.
J. Lankučio centrinės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pateikiamas lentelėje

Eil.
Nr.
1.

Darbuotojas
Juozas Gutauskas

Mokymai
„Laboratorinės įrangos techninė

Akademinių valandų
skaičius
15

specifikacija ir panaudojimas“
Socialinių mokslų kolegija
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
„Atvira biblioteka“ Tarptautinis

64

patirties sklaidos forumas
Slovėnijos bibliotekose
Lietuvos viešųjų bibliotekų
asociacija
2.

Diana Ciparienė

„Laboratorinės įrangos techninė

15

specifikacija ir panaudojimas“
Socialinių mokslų kolegija
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
„Neformalusis vaikų ugdymas

24

Šveicarijos švietimo ir kultūros
įstaigose“
Akmenės rajono jaunimo ir
suaugusiųjų švietimo centras
„Technologijomis grindžiamo

8

mokymosi iššūkiai
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organizacijose: atvirumas,
mobilumas, tarptautiškumas“
Erasmus+ ; Vytauto Didžiojo
universitetas
„Tarptautinis tarpregioninis

24

dialogas: pokyčių valdymas,
patirties sklaida ir partnerystė“
Suaugusiųjų švietimo centras
„Pokyčių valdymas“

16

BP2
3.

Irena Lygutienė

„Laboratorinės įrangos techninė

15

specifikacija ir panaudojimas“
Socialinių mokslų kolegija
Pasirengimas sudaryti metines

8

finansines ataskaitas: 2015 m.
naujausi pakeitimai“
„Sutarčių rūšys, sudarymas ir

8

kt. teisiniai aspektai“
I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
4.

Jūratė Tilvikienė

„Sutarčių rūšys, sudarymas ir

8

kt. teisiniai aspektai“
I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
5.

Marytė Jacikienė

„Laboratorinės įrangos techninė

15

specifikacija ir panaudojimas“
Socialinių mokslų kolegija
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
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Socialinių mokslų kolegija
„Technologijomis grindžiamo

8

mokymosi iššūkiai
organizacijose: atvirumas,
mobilumas, tarptautiškumas“
Erasmus+ ; Vytauto Didžiojo
universitetas
„Parodų rengimas bibliotekose“

18

I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
„Technologijomis grindžiamo

8

mokymosi iššūkiai
organizacijose: atvirumas,
mobilumas, tarptautiškumas“
Erasmus+ ; Vytauto Didžiojo
universitetas
6.

Rita Pakamorė

„Parodų rengimas bibliotekose“

18

I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
7.

Vaidilutė Rogienė

„Laboratorinės įrangos techninė

15

specifikacija ir panaudojimas“
Socialinių mokslų kolegija
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
6.

Daiva Ringienė

„Laboratorinės įrangos techninė

15

specifikacija ir panaudojimas“
Socialinių mokslų kolegija
„Interaktyvios ugdymo

6

aplinkos kūrimas, pradinių
praktinių įgūdžių įgijimas
dirbant ActivInspire programa“
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UAB „Šviesa“ mokymo centras
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
7.

Albina Žvirblytė

„Laboratorinės įrangos techninė

15

specifikacija ir panaudojimas“
Socialinių mokslų kolegija
„Technologijomis grindžiamo

8

mokymosi iššūkiai
organizacijose: atvirumas,
mobilumas, tarptautiškumas“
Erasmus+ ; Vytauto Didžiojo
universitetas
„Asmeninė lyderystė“

6

Talentų namai (LBD)
„Viešieji ryšiai bibliotekoje“

8

I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
8.

Lina Narvilienė

„Laboratorinės įrangos techninė

15

specifikacija ir panaudojimas“
Socialinių mokslų kolegija
„Bibliotekos paslaugų

30

pateikimas virtualiose erdvėse“
I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
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9.

Laima Damulienė

„Laboratorinės įrangos techninė

15

specifikacija ir panaudojimas“
Socialinių mokslų kolegija
„Interaktyvios ugdymo

6

aplinkos kūrimas, pradinių
praktinių įgūdžių įgijimas
dirbant ActivInspire programa“
UAB „Šviesa“ mokymo centras
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
10.

Donata Liutikaitė

„Laboratorinės įrangos techninė

15

specifikacija ir panaudojimas“
Socialinių mokslų kolegija
„Technologijomis grindžiamo

8

mokymosi iššūkiai
organizacijose: atvirumas,
mobilumas, tarptautiškumas“
Erasmus+ ; Vytauto Didžiojo
universitetas
„Asmeninė lyderystė“

6

Talentų namai (LBD)
„Viešieji ryšiai bibliotekoje“

8

I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
11.

Marijona Ilginienė

„Laboratorinės įrangos techninė

15

specifikacija ir panaudojimas“
Socialinių mokslų kolegija
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„Technologijomis grindžiamo

8

mokymosi iššūkiai
organizacijose: atvirumas,
mobilumas, tarptautiškumas“
Erasmus+ ; Vytauto Didžiojo
universitetas
„Asmeninė lyderystė“

6

Talentų namai (LBD)
12.

Stasys Sodeikis

„Laboratorinės įrangos techninė

15

specifikacija ir panaudojimas“
Socialinių mokslų kolegija
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
Filialų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pateikiamas lentelėje

Eil.
Nr. Filialas
1.
Priekulės m.
Diana Karalienė

Mokymai
„Neformalusis vaikų ugdymas

Akademinių valandų
skaičius
24

Šveicarijos švietimo ir kultūros
įstaigose“
Akmenės rajono jaunimo ir
suaugusiųjų švietimo centras
„Laboratorinės įrangos techninė

15

specifikacija ir panaudojimas“
Socialinių mokslų kolegija
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
2.

Priekulės m.

„Vaikų dienos ir atvirų jaunimo

Lina Vaičiulytė

centrų bei atvirų jaunimo erdvių
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darbuotojų kompetencijų
stiprinimas“
Šeimos santykių institutas
„Laboratorinės įrangos techninė

15

specifikacija ir panaudojimas“
Socialinių mokslų kolegija
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
3.

Agluonėnai

„Bibliotekos paslaugų

Erika Ramanauskienė

pateikimas virtualiose erdvėse“

30

I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
„Parodų rengimas bibliotekose“

18

I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
4.

Daukšaičiai

„Bibliotekos paslaugų

Zina Žąsytienė

pateikimas virtualiose erdvėse“

30

I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
„Parodų rengimas bibliotekose“

18

I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
5.

Dauparai

„Laboratorinės įrangos techninė

Ilona Vaitkutė

specifikacija ir panaudojimas“

15

Socialinių mokslų kolegija
„Bibliotekos paslaugų

30

pateikimas virtualiose erdvėse“
I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
„Parodų rengimas bibliotekose“

18
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I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
6.

Dovilai

„Laboratorinės įrangos techninė

Eligija Žukauskienė

specifikacija ir panaudojimas“

15

Socialinių mokslų kolegija
„Parodų rengimas bibliotekose“

18

I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
„Čekijos kultūros įstaigų darbo

32

patirtis ir bendradarbiavimo
perspektyvos“
Melniko kultūros centras,
Karlovy Vary miesto
savivaldybė
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
7.

Dreverna

„Parodų rengimas bibliotekose“

Vilma Klipštienė

I. Simonaitytės Klaipėdos

18

apskrities VB
8.

Endriejavas

„Laboratorinės įrangos techninė

Rita Žadeikytė

specifikacija ir panaudojimas“

15

Socialinių mokslų kolegija
„Čekijos kultūros įstaigų darbo

32

patirtis ir bendradarbiavimo
perspektyvos“
Melniko kultūros centras,
Karlovy Vary miesto
savivaldybė
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„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
9.

Judrėnai

„Bibliotekos paslaugų

Janina Jokšienė

pateikimas virtualiose erdvėse“

8

I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
„Parodų rengimas bibliotekose“

8

I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
10.

Kretingalė

„Laboratorinės įrangos techninė

Birutė Grybauskienė

specifikacija ir panaudojimas“

15

Socialinių mokslų kolegija
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
„Čekijos kultūros įstaigų darbo

32

patirtis ir bendradarbiavimo
perspektyvos“
Melniko kultūros centras,
Karlovy Vary miesto
savivaldybė
„Dainuojamoji tautosaka –

6

būdas išsaugoti tautos savastį“
KRŠC
11.

Lapiai

„Laboratorinės įrangos techninė

Ona Žitkienė

specifikacija ir panaudojimas“

15

Socialinių mokslų kolegija
„Čekijos kultūros įstaigų darbo

32

patirtis ir bendradarbiavimo
perspektyvos“
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Melniko kultūros centras,
Karlovy Vary miesto
savivaldybė
„Bibliotekos paslaugų

30

pateikimas virtualiose erdvėse“
I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
„Parodų rengimas bibliotekose“

18

I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
12.

Plikiai

„Laboratorinės įrangos techninė

Živilė Markutė -

specifikacija ir panaudojimas“

Armalienė

Socialinių mokslų kolegija
„Interaktyvios ugdymo aplinkos

15

6

kūrimas, pradinių praktinių
įgūdžių įgijimas dirbant
ActivInspire programa“
UAB „Šviesa“ mokymo centras
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
13.

Pėžaičiai

„Parodų rengimas bibliotekose“

Janina Grevienė

I. Simonaitytės Klaipėdos

18

apskrities VB
14.

Šalpėnai

„Laboratorinės įrangos techninė

Rasa Šlyžiuvienė

specifikacija ir panaudojimas“

15

Socialinių mokslų kolegija
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
90

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Socialinių mokslų kolegija
15.

Vėžaičiai

„Laboratorinės įrangos techninė

Irena Baltaragienė

specifikacija ir panaudojimas“

15

Socialinių mokslų kolegija
„Po Žemaitijos dangum“

4

KRŠC
„Parodų rengimas bibliotekose“

18

I. Simonaitytės Klaipėdos
apskrities VB
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
16.

Veiviržėnai

„Laboratorinės įrangos techninė

Valė Krauleidienė

specifikacija ir panaudojimas“

15

Socialinių mokslų kolegija
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
17.

Venckai

„Laboratorinės įrangos techninė

Ingrida Antužytė

specifikacija ir panaudojimas“

15

Socialinių mokslų kolegija
„Vaikų dienos ir atvirų jaunimo

80

centrų bei atvirų jaunimo erdvių
darbuotojų kompetencijų
stiprinimas“
Šeimos santykių institutas
„Interaktyvios ugdymo aplinkos

6

kūrimas, pradinių praktinių
įgūdžių įgijimas dirbant
ActivInspire programa“
UAB „Šviesa“ mokymo centras
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„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija
18.

Žadeikiai

„Laboratorinės įrangos techninė

Vida Padleckienė

specifikacija ir panaudojimas“

15

Socialinių mokslų kolegija
„Viešas kalbėjimas ir virtualių

8

konferencijų moderavimas“
Socialinių mokslų kolegija

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos kolektyvas vasario 19
dieną važiavo į Vilnių, Litexpo parodų rūmus, kuriuose vyko 16-oji tarptautinė
Vilniaus knygų mugė. Pirmoji knygų mugės diena jau tradiciškai yra tapusi
„Bičiulių diena“ - čia kasmet susitinka kolegos iš kitų miestų, rajonų bibliotekų.
Vilniaus knygų mugė - tai 4 dienų kultūrinė programa, nešanti su savimi socialinę
misiją - skaitymo skatinimas. Tai svarbus bei reikšmingas renginys Lietuvoje ir
didžiausia knygų mugė Baltijos šalyse. Bibliotekininkai džiaugėsi išvyka, kadangi pabuvojo
organizuojamose renginiuose: knygų pristatymuose, susitikimuose su rašytojais, žurnalistais ir kt.
Rugpjūčio 5-7 dienomis, Šventojoje, Sveikatos centre „Energetikas“ vyko Tarptautinis
diskusijų forumas „Iniciatyvumas ir lyderystė bibliotekoje“, kurį
organizavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos Jaunųjų specialistų sekcija
(LBD JSS). Ši sekcija buvo įsteigta 2014 m. pradžioje, siekiant suburti
jaunuosius bibliotekininkus naujų idėjų generavimui, ieškoti galimybių
kvalifikacijos kėlimui, skatinti jaunųjų narių savirealizaciją, inovatyvius
problemų sprendimo būdus, užmegzti kontaktus su užsienio kolegomis.
Forume dalyvavo ir Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos jaunosios
specialistės Albina Ananjeva ir Donata Liutikaitė. Tris dienas trukusiose veiklose įgyta nauja patirtis,
žinios, užmegzti nauji ryšiai prisidėjo prie jaunųjų specialistų profesinio tobulėjimo ir kasdienių veiklų
efektyvumo didinimo.
Klaipėdos rajono Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana
Ciparienė parengė ir pristatė pranešimus tarptautinėse konferencijose. Tarptautinėje konferencijoje-idėjų
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mugėje „Akistata su biblioteka ir bibliotekininku: įdomu, nes netikėta“ 2015 m. birželio 10 dieną Šilutės
F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje pranešimą „Švaistyti laiką bibliotekoje naudinga“.
Per 2015 metus Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio
viešojoje bibliotekoje svečiavosi Šilutės rajono savivaldybės Fridricho
Bajoraičio viešosios

bibliotekos jaunieji specialistai,

Skuodo rajono

savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos specialistai, Šilalės rajono
viešosios bibliotekos bei kitų aplinkinių kaimyninių rajonų bibliotekų
darbuotojai. Susitikimo tikslai - gerosios patirties mainai, darbo su jaunimu, vaikais ir suaugusiais
ypatumai. Įgyvendinamų projektų pristatymas. Apsilankyta centrinėje bibliotekoje, susipažinta su atskirų
skyrių darbuotojais. Apsilankyta Vaikų literatūros skyriuje, kuris įsikūręs atskiram pastate.
9.2. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas
Bibliotekų specialistai tobulina savo profesiniais žinias, siekia aukštesnio išsilavinimo. Mokosi
profesionaliai taikyti profesinės žinias savo kasdieninėje veikloje. Didėjant bibliotekų veiklos
kompetencijai, darbuotojams tenka dalykiškai bendrauti oficialiuose susitikimuose, valdyti sudėtingas
situacijas bendraujant tarpusavyje, su klientais ir kitais bendruomenių nariais. Naujų komunikacijos
priemonių atsiradimas, įvairių projektų įgyvendinimas, renginių organizavimas ir kita veikla, reikalauja
iš bibliotekos darbuotojų atitinkamo išsilavinimo.

VISO

Aukštasis
išsilavinimas

Aukštesnysis
išsilavinimas

Kitas išsilavinimas

RVB

46

28

18

-

SVB

20

14

6

-

PMF

2

2

-

-

KFB

24

12

12

-

Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose su aukštuoju išsilavinimu 2015 m. dirbo 28
darbuotojai (61%), su aukštesniuoju išsilavinimu dirbo 18 darbuotojai (39%), su kitu išsilavinimu – 0
darbuotojai. Džiugu, kad kaimo filialuose daugėja specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą.
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9.3. Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai
Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2013 m.

2014 m.

2015 m.

RVB

230

235

231

SVB

172

179

169

PMF

347

351

356

KFB

267

268

272

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui:
2013 m.

2014 m.

2015 m.

RVB

4804

5080

4607

SVB

3414

3122

2936

PMF

6532

6572

6647

KFB

5783

6483

5828

Vieno bibliotekininko dokumentų išduotis:

2013 m.

2014 m.

2015 m.

RVB

6646

6941

6335

SVB

4599

4462

4067

PMF

8755

8878

9095

KFB

8130

8712

7994

2015 metais darbuotojų veiklos efektyvumo rodiklius lėmė tie patys veiksniai, kaip ir vartotojų
sutelkimui, dokumentų išduočiai bei lankomumui. Šiems rodikliams kaip ir kitiems turėjo laikinas
bibliotekų nedarbas: nedarbingumas darbuotojų, remontai ir renovaciniai darbai.
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10. MATERIALINĖ BAZĖ
2015 metais, kaip niekad daug dėmesio buvo skirta kaimo filialų patalpų renovacijai bei
remontams. Per tris vasaros mėnesius vykusį Veiviržėnų bibliotekos remontą, atlikti sekantys darbai:
pakeista visa patalpų vidaus elektros instaliacija, apšvietimas, išvedžioti nauji
kompiuteriniai tinklai, 30 m² padidintos patalpos, kurios sujungtos arkomis,
įrengtos naujos įėjimo durys, pakabinamos lubos, sudėtos naujos grindys,
išdažytos sienos. Šio filialo lankytojai džiaugiasi ne tik naujai įrengta renginių
sale, jaukiomis 96 m² patalpomis, bet ir visais naujais baldais. Visa tai rajono savivaldybei kainavo per
20000 eurų.
Prieš keičiant Agluonėnų filiale knygų lentynas, bibliotekos patalpose sudėtos naujos grindys,
perdažytos sienos, įstatytos naujos dvejos durys. Nors šios biblioteka naudingas patalpų plotas beveik 100
kv. metrų, tačiau čia pagamintos trijų dalių dvigubos, trejos knygų lentynos ant ratukų. Reikalui esant jas
galima pastumti į kraštą ir taip padidinti erdvę organizuojamiems renginiui ar kitiems užsiėmimams.
Iš avarinio pastato 2015 metais pavyko perkelti Slengių biblioteką. Dabar ji įkurta Ginduliuose,
Žiedų g. 1 atskirame 170 m² pastate. Netradicinėse pirmo aukšto erdvėse
talpinami knygų fondai, interneto ir periodikos skaityklos, atskiroje
patalpoje įkurtas vaikų fondas, žaidimų kampelis. Antrame aukšte įrengta
renginių, konferencijų salė, talpinanti 50 lankytojų. Šios bibliotekos
patalpos nuomojamos, per mėnesį mokama po 500 eurų. Už savivaldybės
skirtus 10000 eurų pagaminti visi nauji baldai.
Dėl netinkamų, ankštų, antrame gyvenamo namo aukšte, prie pat
automagistralės esančių patalpų, laikinai 2012 – 2015 metais buvo sustabdyta
Dituvos filialo veikla. Viešosios bibliotekos administracijos ir sodininkų bendrijos
„Dituva“ valdybos ir jos pirmininko Tado Vaitkaus iniciatyva šiai bibliotekai
surastos patalpos pačioje sodų teritorijoje, kurioje oficialiai savo gyvenamą vietą deklaravę beveik 3000
gyventojų. Bendrija nemokamai naudotis skyrė 70 m² suremontuotas
patalpas, kuriose sumontuotos naujos knygų lentynos, pastatyti kiti
reikalingi baldai. Bibliotekos reikmėms leista naudotis ir šalia esančia
tokio paties dydžio patalpa. Po šios bibliotekos atidarymo praėjusių metų
lapkričio mėnesį iki gruodžio 31 dienos vartotojais tapo 230 gyventojų. Šis
kol kas vienintelis kultūros židinys Dituvos soduose tikrai buvo reikalingas.
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Dar du: Girkalių ir Žadeikių filialai buvo pradėti renovuoti. Jie duris savo lankytojams atvers
2016 metais.
Iš rajono savivaldybės skirtų lėšų buvo įsigyta trys nešiojami kompiuteriai, įrengta nauja
kompiuterizuota darbo vieta, su naujausia technine programine įranga, įsteigtam kompiuterinių procesų
automatizavimo inžinieriui, nupirktas nepertraukiamas elektros šaltinis UPS kita reikalinga technika.

10.1. Patalpų plotas
2015 m. rajono bibliotekų patalpų plotai ir lentynų metrai kito, nes atsidarė bibliotekos
naujesnėse, jaukesnėse patalpose, padarytos ir sumontuotos naujos lentynos. Bendras rajono bibliotekų
patalpų plotas – 3315 m² (2014 m. - 3221 m2 ), naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 2544 m²
(2014 m. – 2449 m2 ). Kaimo filialų bendras patalpų plotas – 2106 m² (2014 m. – 2012 m² ), naudingas
plotas bibliotekos funkcijoms atlikti -1644 m² (2014 m. -1549 m² ) Viso fondo lentynų metrų skaičius –
6508 m. Atviro fondo lentynų metrų skaičius – 5826 m.
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FINANSAVIMAS
Pajamos ir finansavimas (Eurais):

Gauta lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešojoje bibliotekoje
Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos
Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą)
Specialūs garantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam
svarbių projektų finansavimui)
Gautos pajamos (lėšos gautos bibliotekinių operacijų
metu)

685865,00
(Eurais)
652631,00
889,00
30833,00
1512,00

Einamosios (paprastosios) išlaidos (Eurais)
Einamųjų išlaidų Klaipėdos rajono savivaldybės J.
Lankučio viešojoje bibliotekoje

684338,00
(Eurais)

Darbo užmokesčiui

363357,00

Komplektavimui (Dokumentams įsigyti)

52553,00

Automatizacijai: kompiuterinei programinei įrangai; jos
palaikymui ir kt.
Sklypams, pastatams, priestatams

28703,00

Kitos išlaidos

239725,00

0

Lėšos dokumentų įsigijimui (Eurais)
Lėšos dokumentų įsigijimui Klaipėdos rajono
savivaldybės J. Lankučio viešojoje bibliotekoje

52553,00
(Eurais)

Savivaldybės lėšos

11963,00

Kultūros ministerijos

35327,00

Parama Dovana

4645,00

Kitos (vietoje pamestų, makulatūra ir kt.)

618,00
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IŠVADOS
Biblioteka šiandien yra svarbi ir lygiateisė partnerė valdžios institucijoms, verslininkams,
politikams, kuriuos kviečia į bendrus projektus, naudingus visuomenės ugdymui ir švietimui, ryšių
stiprinimui. Biblioteka tampa tikru bendruomenės traukos centru, kur gimsta originalios idėjos, vyksta
įdomios diskusijos, susitinka bendraminčiai, kur daug naujovių, naujų knygų, noro pasidalyti teksto
malonumais ar tiesiog pabūti tyloje ir vienumoje.

Sėkmės:
 2015 metais rajono bibliotekose daug dėmesio skiriama kultūrinei, projektinei veiklai,
informacijos technologijų plėtrai;
 2015 metais J. Lankučio, Priekulės miestų bibliotekose ir 23 padaliniuose buvo tęsiami
bibliotekų vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymai įvairaus amžiaus skaitytojams;
 per 2015 m. didžioji dalis bibliotekos darbuotojų kėlė savo kvalifikaciją: dalyvavo mokymuose,
seminaruose, kursuose ir kituose profesiniuose renginiuose, išvykose;
 2015 metais viešojoje bibliotekoje ir filialuose sėkmingai dirbama su LIBIS posistemė;
 2015 m. sistemingai pildoma bibliotekos interneto svetainė www.gargzdaivb.lt, socialinio
tinklalapio Facebook paskyra www.facebook.com/J.LankučioVB, www.facebook/vakaivb.lt,
www.facebook/infotakas.lt, portaluose www.mano-gargždai.lt, www.gargzdietis.lt, kuriose
galima rasti daug naudingos informacijos, kur skelbiamos bibliotekos naujienos;
 viešosios bibliotekos vartotojai sėkmingai naudojosi elektronine knygų rezervavimo ir knygų
užsakymo nuotoline sistema. Jiems sudarytos sąlygos nemokamai naudotis prenumeruojamomis
elektroninėmis duomenų bazėmis – EBSCO, NAXOS Music Library;
 skatinant miesto ir kaimo bibliotekų partnerystę ir bendradarbiavimą su bendruomenėmis,
organizacijomis, įvairiomis įstaigomis, bibliotekose buvo organizuojami įvairūs renginiai,
susitikimai.
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Sunkumai:
 siekiant užtikrinti aukštą interaktyvių paslaugų teikimo kokybę miestelių ir kaimo filialuose
būtina toliau tobulinti ir atnaujinti LIBIS programos veiklą;
 nuolatinis knygų kainų didėjimas, suvaržymai naujų dokumentų įsigijimui iš kitų šaltinių;
 bibliotekininkų užsienio kalbų nemokėjimas;
 siekiant užtikrinti elektroninių paslaugų patikimumą, būtina atnaujinti kompiuterinę ir
programinę įrangą, operatyviai taisyti gendančią techniką. Technologijų atnaujinimas ir
remontas reikalauja didelių finansinių išlaidų;
 nepakankamas finansavimas ūkinei ir techninei bazei gerinti;
 projektų rengimas užima daug laiko ir atitraukia nuo kasdieninio profesinio bibliotekininko
darbo, be to, ne visada būna sėkmingi: maža patirtis ir įdirbis tarptautinėje projektinėje veikloje.
Grėsmės:
 šakinės literatūros stoka kaimo bibliotekų filialuose;
 naujo, šiuolaikiško bibliotekinio inventoriaus įsigijimas;
 didėjant informacinių technologijų plėtrai, ryškėja vaikų, jaunimo skaitomumo problema;
 kai kuriose kaimų filialų bibliotekose trūksta erdvės vystyti kokybišką bibliotekinę veiklą, steigti
kompiuterines skaityklas, atskiras zonas vaikų literatūrai.

Galimybės:
 plėsti LIBIS diegimą viešosios bibliotekos filialuose, rekataloguoti filialų fondus ir sukurti
vieningą apskaitą, mokyti vartotojus naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu;
 skatinti bendruomenės narių tobulėjimą kultūriškai ir dvasiškai, suteikti jiems komfortą ir vidinį
pasitenkinimą, atliekant kultūrines, švietėjiškas ir rekreacines funkcijas bibliotekose;
 gerinti bibliotekų materialinę bazę;
 plėsti informacinių paslaugų spektrą viešosios bibliotekos kaimų filialuose, išlaikyti interneto
prieigos taškus kaimų bibliotekose;
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 sistemingai dirbti su skolininkais;
 teikti kokybiškas paslaugas vartotojams, plėsti jų skaičių, populiarinant bibliotekų informacinius
resursus ir paslaugas;
 dalyvauti įvairių projektų rengime ir įgyvendinime, bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis ir
organizacijomis;
 dalyvauti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir mokyti vartotojus kompiuterinio
raštingumo;
 skatinti darbuotojų mokymąsi, siekiant aukštesnio lygio išsilavinimo;
 ieškoti naujų finansavimo šaltinių, skatinant tarptautinius ryšius ir mainus;
 tirti ir analizuoti įvairių bendruomenės grupių skaitymo poreikius, pagal galimybes siekti įsigyti
naujų spaudinių, diegti naujas paslaugas.

Remiantis direktoriaus ruoštais raštais ir įsakymais, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir
kaimų padalinių veiklos statistinėmis, tekstinėmis ataskaitomis. Metinę ataskaitą paruošė Metodinio skyriaus vedėja Laima
Damulienė. Jono Lankučio viešosios bibliotekos 2015 metų tekstinė veiklos ataskaita aptarta ir patvirtinta 2016 metų vasario
23 dienos įvykusiame rajono bibliotekininkų metodiniame pasitarime.

Direktorius

Juozas Gutauskas
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PRIEDAI
Priedas Nr. 1
Bibliotekų skaičius, etatai, pareigybės
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Priedas Nr. 2
LNB BP2 projektas „Biblioteka be sienų“

Progreso ataskaita
Šioje ataskaitoje žodžiu aprašykite kaip jums sekėsi siekti projekte numatytų tikslų, uždavinių ir rezultatų.
Ataskaitą pateikite Word formatu.
Įvadinė informacija
Projekto pavadinimas

Biblioteka be sienų

Projekto vykdytojas

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka

Projekto vadovas

Diana Ciparienė

Ataskaitinis laikotarpis pradžia

2015.06.18

Dalinio finansavimo
dydis

21 600

Ataskaitinio laikotarpio
pabaiga

2015.12.31

Projekto pradžios data

2015.07.01

Projekto pabaigos data

2016.11.30

104

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Progresas ir rezultatai
Informacija apie progresą
Aprašykite kaip ataskaitiniu laikotarpiu sekėsi siekti numatytų uždavinių ir rezultatų. Naudokitės rezultatų lentele pateikta jūsų
projekto paraiškoje. Palyginkite planuotus rezultatus, su realiais. (Jei nepakanka eilučių, jas pridėkite)

Nuo projekto pradžios Iki
2015.12.31
Planuota
Pasiekta
Įrengta mobili studija ir 1
mobili 1 mobili studija
9 transliacijų taškai studija
9 9
transliacijų
filialuose
transliacijų
taškai
taškai
filialuose
filialuose
Planuotas
rezultatas

Apmokyta
30
bibliotekos darbuotojų
dirbančių
su
transliacijomis

30

30

Įvykdytos transliacijos
32

12

15

Paskelbtos
5
publikacijos internete ir
regioninėje spaudoje,
parengti informaciniai
bukletai su 9 mėnesių
veiklų planais ir 9
reportažai
apie
kiekvieną
mėnesį
vykusias veiklas.

3
mėnesių
veiklų planai;
3 reportažai;
3 publikacijos

3
mėnesių
veiklų planai;
3 reportažai;
3 publikacijos

Prisidėjimas
prie
kaimiškųjų
vietovių
gyventojų
socialinės
atskirties mažinimo;

Taip

Taip

Sustiprėjusios
bibliotekos ir jų filialų
darbuotojų
kompetencijos
savarankiškai
ir
kokybiškai
dirbti
filialuose,
kuriuose
vykdomos transliacijos.

Taip

Taip

Komentaras
Viskas įrengta ir veikia, o tobulumui ribų nėra.
Norisi turėti visus tokius filialus su įranga
transliacijoms stebėti. Nes dabar prie transliacijų
jungiasi visuose Klaipėdos rajono bibliotekų
filialuose tik likusiuose stebi kompiuterių ekranuose.
Kiek planavome tiek ir apmokėme. Gaila, kad ne
visus norinčius. Tačiau turime paruoštą mokomąją
medžiagą, todėl galime pasikartoti esminius dalykus
ir pasidalinti su kolegomis tarpusavyje. Daug ką
išsiaiškiname praktikoje t.y. vykdant transliacijas.
Transliacijų įvykdėme daugiau atsižvelgdami į
situaciją ir poreikį.
6 transliacijos jaunimui ir 6 senjorams. Dar trys
papildomos nepriskirtos konkrečiai amžiaus grupei,
nes dvi šventinės (projekto startinė-bandomoji bei
metų užbaigimo šventė), plius viena renginio
transliacija. Projekto eigoje išsiaiškinome, kad
skirstymas pagal amžiaus grupes kviečiant stebėti
transliacijas nėra labai gerai, nes temos būna įdomios
visiems, todėl reklamose nebenurodome kam skirta,
tai žinome tik mes.
Projekto transliacijos startavo 2015 m. ne rugsėjo,
kaip buvo planuota, bet nuo spalio mėn. todėl
parengta 3 planai, ir 3 reportažai. 2016 m. liko dar 5
mėn. transliacijų, todėl dar bus 5 planai ir 5
reportažai. Iš viso parengsime mėnesio planų ir
reportažų po 8, o ne 9, nes kaip minėjau startavome
nuo spalio. Publikacijų per 2015 m. buvo 3,
manome, kad 2016 m. tikrai dar bus gal jų daugiau.
Tikimės viskas vyks gerai, nes esame jau
pusiaukelėje.
Kadangi mūsų kaimiškųjų filialų tinklas rajone yra
tikrai geras, bibliotekų patalpos, kuriose vyksta
transliacijos jaukios, šiltos todėl žmonės renkasi ne
tik informacijos, bet ir pabendravimui. Taip jų
poreikių tenkinimas bei problemų sprendimas,
manau, vyksta žymiai lengviau.
Bibliotekininkai baigė mokymų kursus, kaip dirbti
su įranga bei kaip moderuoti transliacijas, todėl gavo
žinių ir tai įrodančius pažymėjimus. Na, o patirtį
kaupia ir įgūdžius lavina, kiekvienos transliacijos
metu. Susitikę aptaria veiklas, dalijasi sėkmėmis ir
sprendžia problemas, kartu su komanda.

105

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Rajono gyventojai įgavo
žinias, kaip pasinaudoti
informacinių
technologijų
galimybėmis
–
tai
išplėtė jų asmeninius
tęstinio
mokymosi,
kvalifikacijos
kėlimo
galimybes,
išugdė
administracinius
gebėjimus, taip pat
sustiprino
komunikacinius
įgūdžius.
Sukurtas
komunikacinis tinklas,
informuota visuomenė.

Taip

Taip

Trečio amžiaus universiteto lankytojai praplėtė
akiratį ir sužinojo apie technologijomis grįsto
mokymosi naudą. Tapo drąsesni naudojantis
kompiuteriais bei informacijos srautais.
Transliacijų temų įvairovė suteikė žinių tiek
jaunimui tiek ir senjorams, jau nekalbant apie
bendravimo naudą.
Jaunimui rodomų transliacijų ar filmų peržiūros
atlieka ne tik informacinę funkciją, bet ir
auklėjamąją, suteikiama kultūringo laisvalaikio
praleidimo galimybė (tai tarsi mažas kino teatras
filiale, o tikrai ne visi kaimo vaikai yra buvę kino
salėje)

Taip

Taip

Prie transliacijų jungiasi ne tik planuotieji 9 filialai.
Jungiasi vidutiniškai 21-24 taškai. Tai reiškia, kad
vykdomos transliacijos yra įdomios nemažai daliai
rajono gyventojų ir jos yra prieinamos. Tik bėda ta ,
kad tik 9 taškuose stebėjimas yra kokybiškas dėl ten
esančios vaizdo ir garso įrangos.
Žinomumas apie mūsų vykdomas transliacijas tikrai
yra nemažas, tai įrodo ir publikacijos apie projektą
rajono ir tarptautiniuose leidiniuose.

Pasikeitimai projekte
Jei keitėte projekto planą, nepasiekėte ar keitėte projekto uždavinius ir rezultatus, aprašykite ką pakeitėte, bei planuojate
daryti, kad pasivytumėte/įgyvendintumėte planą.

Plano nekeitėme, jis tik pasipildė. Įvykdėme daugiau transliacijų nei planavome ir tai darėme atsižvelgdami į
poreikį. Taip pat padarėme keletą renginių vaizdo įrašų, kuriuos mūsų virtualūs lankytojai gali rasti „Biblioteka
be sienų“ archyve bibliotekos svetainėje www.gargzdaivb.lt , o publikacijas bibliotekos Facebook paskyroje
www.facebook.com/J.LankucioVB ir naujienų portale www.manogargzdai.lt

Ataskaitos rengėjo (projekto vadovo) parašas:

_________________________
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